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I. BEVEZETÉS 

Szakdolgozatomban a Péterfalvi Kölcsey Ferenc Középiskola és a Péterfalvi Református 

Líceum tanulóinak és pedagógusainak nyelvjárási attitűdjét vizsgálom. Ezen felül azt is 

szeretném megtudni, hogy a két intézményben gyűjtött adatok milyen eltéréseket mutatnak 

az iskolatípusok szerint.  

A gyerekek az iskolába kerülvén hallanak először anyanyelvűkről, annak 

változatairól. Itt szembesülnek azzal, hogy ugyanazon a nyelven beszélnek, de mégis 

különbözően. Az iskola, különösen a tanár véleménye, hozzáállása számottevő, mivel 

ennek hatására alakul ki, hogy a felnövekvő nemzedékben milyen attitűd lesz jelen 

(negatív, pozitív) anyanyelvváltozatukkal, a nyelvjárásokkal és beszélőikkel szemben. 

Előzőleg erről már több tanulmány is beszámolt (Kiss 1996: 144, Sándor 1998: 351–352, 

Kožík 2004: 94, Dudics 2014: 70).  Ez határozza meg, hogy a diákok melyik 

nyelvváltozathoz fognak leginkább kötődni, illetve melyiket tartják megőrzendőnek, 

követendőnek. Kisebbségi fiatalokról lévén szó különösen lényeges, hogy 

anyanyelvükhöz, anyanyelvváltozatukhoz pozitívan viszonyuljanak, hiszen a magyar 

hátrányosabb gazdasági és politikai státusa ellenére csak így alakulhat ki egészséges nyelvi 

öntudatuk, amely egy kisebbségi nemzetrész fennmaradásához nélkülözhetetlen (Lakatos 

2010: 7).   

„A magyar anyanyelvi nevelés és a nyelvművelés országhatároktól függetlenül 

évtizedekig egyik kiemelt céljának tekintette a nem standard (nyelvjárási) nyelvváltozatok 

és nyelvi jegyek kiirtását a tanulók nyelvhasználatából a standard elsajátíttatására 

hivatkozva” – írja Beregszászi Anikó egyik tanulmányában (Beregszászi 2012: 35).  E 

szemléletmód szerint, amely nem egyezik a sztenderd nyelvváltozatnak a normáival, azt 

helytelennek tekintik, és helyette másat kell elsajátítaniuk a tanulóknak. Ennek 

köszönhetően, feltételezhetően már mindenki tapasztalt környezetében olyat, hogy 

bizonyos szavak használatakor kijavították, és helytelennek ítélték beszédét. Velem is 

előfordult már ilyen, többek között középiskolás éveimben, amikor a magyar tanárom 

sokszor kijavított, hogy „Ez nem helyes”, „Használd inkább így, mert ez a helyes”. 

Elkezdtem gondolkodni azon, hogy mit is jelent a nyelvhasználatban az, hogy helyes? 

Nyilvánvalóan a sztenderd nyelvváltozatra gondolt, viszont felvetődött a kérdés bennem, 

hogy a nyelvjárás nem helyes?  

Ezen problémák elkerülése érdekében, 2005-től Kárpátalján hozzáadó szemléletben 

oktatják a magyar nyelvet iskoláinkban (Kótyuk István 2005, Beregszászi 2009: 20–24, 
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2014a). Ez a szemlélet, a korábbi tantervekkel ellentétben nem a grammatika oktatását 

tekinti fő feladatának, hanem a kommunikatív kompetencia fejlesztését, vagyis azt, hogy a 

tanulók tudják, hogy különböző helyzetekben melyik nyelvváltozat a helyénvaló. Azaz: a 

tanterv nem a felcserélő (szubtraktív), hanem a hozzáadó (additív) nyelvszemléletet 

alkalmazza és ajánlja a pedagógusoknak (Beregszászi 2012). A diákokkal tudatni kell, 

hogy az otthonról hozott nyelvhasználata nem helytelen, csak meg kell tanulnia, hogy 

vannak olyan bizonyos helyzetek, amikor a sztenderd nyelvváltozatot célszerűbb 

használni. 

A tantárgypedagógiai reform kezdeményezése után 2010-ben már történtek 

változások az anyanyelvoktatás terén, hiszen új tantervek és hozzájuk kapcsolódóan új 

könyvek készültek el. Az új tanterv elméletben megtartotta az additív szemléletet, de 

gyakorlatilag visszalépés volt, ugyanis az eredeti tantervet, elképzeléseket megváltoztatva 

egy új nyelvszemlélet jelent meg (Beregszászi 2016: 209–218).  

Szintén megjelent 2018-tól egy új középiskolai magyar nyelv és (integrált) 

irodalom tanterv, és az alapján készült el a tízedikes magyar nyelv tankönyv. A tankönyv 

figyelmen kívül hagyja a korábbi anyanyelvi nevelés reformpedagógiai eredményeit, és 

újra a grammatikaközpontú oktatásra helyezi a hangsúlyt, illetve a kárpátaljai magyar 

nyelvhasználat jellemzőire sem fordít figyelmet. Itt az anyanyelvoktatásnak nem a 

nyelvi/nyelvhasználati kompetenciák kialakítása, fejlesztése a célja, hanem az, hogy a 

tanulók öncélúan „új témákat és fogalmakat” tanuljanak meg, illetve a hozzáadó szemlélet 

alkalmazása helyett, már az előíró, felcserélő szemlélettel találkozhatunk (Beregszászi–

 Dudics Lakatos 2019: 150–164).  

Mindezek ellenére fontos, hogy a nyelvjárások értéke, azok iránti kötődés, szeretet, 

minden tanuló életében és szemléletében helyet kapjon. Ezért pedig a legtöbbet a 

pedagógusok tehetik, hiszen ők azok, akik a saját magatartásukkal is ezt a nézetet 

közvetíthetik. Ebből kifolyólag, a kutatásom során választ szeretnék kapni, hogy milyen 

értékeket közvetítenek tanítványaiknak a nyelvjárásokról maguk a pedagógusok, illetve 

megvizsgálom hogyan hatnak a nyelvjárásokkal kapcsolatos ítéletek a tanulókra, s az egyes 

iskolatípusok milyen mértékben ellensúlyozzák a hosszú idők óta kialakult sztereotípiákat. 
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II. A TÉMÁT ÉRINTŐ SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE 

Amióta bebizonyosodott, hogy nyelvhasználatunk egyik fontos befolyásoló tényezője a 

nyelvjárási attitűdünk, azóta a magyar nyelvtudományban számos jeles kutató és nyelvész 

kezdett el foglalkozni e témakörrel. A kutatások által információt kaphatunk a vizsgált 

csoportok (középiskolás diákok, egyetemi hallgatók, pedagógusok, anyaországi és határon 

túli magyar nyelvhasználók) nyelvjárásokkal kapcsolatos attitűdjeiről. 

Közismert, hogy minden nyelv változatokban él. A különböző nyelvváltozatoknak 

a megítélése, egyrészt függ a nyelvhasználótól illetve, hogy egy adott területen mennyire 

elfogadott, stigmatizált környezetben van. Érdemes megnéznünk a kárpátaljai 

nyelvváltozatok helyzetét. 

Az RSS kutatás adatai szerint a kárpátaljai magyarság pozitívan viszonyul saját 

nyelvváltozataihoz, annak ellenére is, hogy tisztában vannak azzal, hogy eltér 

nyelvhasználatuk a magyarországitól. A megkérdezettek 55,9%–a vallotta azt, hogy a 

felkínált lehetőségek közül Kárpátalján beszélik a legszebben nyelvünket (Beregszászi–

Csernicskó 2003: 247–250, 2003c: 221–225). Míg Szlovákiában a vizsgálati eredmények 

azt mutatják, hogy az ott élő magyarok 76,1%–a inkább a magyarországi beszéd (valamely 

változatát) tartotta a legszebbnek. Lanstyák István azt mondja, hogy ez nem jelenti azt, 

hogy a megkérdezettek a felvidékiek beszédét csúnyának tartanák. (Lanstyák 2000: 148).  

A kárpátaljai magyar lakosság nyelvváltozat választásáról elmondható, hogy 

családi környezetben a helyi nyelvjárást, vagy a helyi nyelvjárási elemekkel színezett 

magyar köznyelvet beszélik az emberek. Horváth Katalin kutatásában kiderült, hogy a 

nyelvváltozat választásában meghatározó szerepe van, a kommunikációs helyzetnek és az 

iskolázottságnak (Horváth 2007: 41–52).  

Főképp Kárpátalján a nyelvváltozatok használata egyedinek mondható. Csernicskó 

István: Beszélhetünk–e egységesen „kárpátaljai magyar nyelvjárások”–ról? című 

tanulmányában azt mondja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvjárások a leggyakrabban 

használt nyelvváltozatok, mivel a többi magyar nyelvváltozat színterei beszűkülnek: a 

nyelvhasználati színterek nagy részén, legfőképp a nyilvános, az állami befolyás alá 

tartozó színtereken az ukrán/ orosz nyelv  használatos, s nem pedig a magyar 

(Beregszászi–Csernicskó 2007: 15). 

A beszédhelyzet és a nyelvhasználat összefüggéseit több kutatásban is kimutatták. 

A székelyföldi középiskolások körében végzett felmérés alapján, az eredmények azt 

mutatják, hogy a tanulók a formális, közéleti-nyilvános beszédhelyzetekben a regionális 
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köznyelvet, míg az informális, fesztelen, bizalmas környezetben a nyelvjárást használják. 

A megkérdezettek 65,6%–a beszédszituációhoz mérten választ nyelvváltozatot (Lukács 

2009: 287–294).  

Okamoto Mari vizsgálatának eredménye szintén kimutatta, hogy a határon túli 

magyar tannyelvű gimnáziumok (a szlovákiai Dunaszerdahely, a jugoszláviai Zenta, a 

romániai Sepsiszentgyörgy) diákjainál is feltűnőbb a helyzetenkénti kódváltás. Az 

ismerősök körében és az azonos régiókhoz tartozókkal nyelvjárásban kommunikálnak. Ez 

azzal is magyarázható, hogy a határon túliaknak igen erős a magyar közösséghez való 

kötődésük. Amikor pedig köznyelvi beszélővel találkoznak, akkor jobban ügyelnek arra, 

hogy ők is köznyelven beszéljenek. A beszédhelyzetektől függően változtatják a 

beszédtípust, míg a magyarországi gimnazisták beszédhelyzettől függetlenül a köznyelvet 

részesítik előnybe (Okamoto 2004: 33–40).  

Lakatos Katalin doktori disszertációja keretein belül, a kárpátaljai iskolások nyelvi 

tudatáról, különösen nyelvjárási attitűdjükről kívánt képet adni. Kérdőíves felmérését 

2006–2008 között végezte el, 46 oktatási intézményben 1465 tanulóval. A megkérdezettek 

69, 9%–a azt vallotta, hogy nem beszél nyelvjárásban. Ez a megnyilatkozás azzal 

magyarázható, hogy a magyar nyelvközösségben sztereotípiák alakultak ki a 

nyelvhasználókkal, és az általuk használt nyelvváltozattal kapcsolatban (Lakatos 2010) Pl. 

„Az irodalmi nyelv és a köznyelv, azaz a standard nyelvváltozat a „helyes” nyelv, a 

nyelvjárások a standardnak az iskolázatlan, egyszerű emberek ajkán keletkezett romlott és 

hibás változatai” (Lanstyák 2007b: 178). Annak ellenére, hogy a tanulók többsége nem 

tartája magát nyelvjárási beszélőnek, rejtett presztízse van a nyelvjárásoknak körükben, 

hiszen a falusiak körében többen sajnálnák, ha eltűnnének a nyelvjárások (Lakatos 2009a: 

82–88). 

Sándor Anna vizsgálata azt igazolja, hogy a nyelvi attitűdnek, milyen fontos 

tényezője az érzelem, másrészt pedig azt is alátámasztja, hogy stigmatizált 

nyelvváltozatoknak is lehet presztízse, mégpedig rejtett presztízse. Eredményeiből kiderült, 

hogy az általa vizsgált középiskolás csoport 80%–a sajnálná, ha kiveszne a koloni 

nyelvjárás (Sándor 2001: 87–95). A nyelvjárás stigmatizáltságának tényét jól mutatja az a 

kutatás is, amelyet a vajdasági magyar fiatalok körében végeztek. A fiatalok bevallása 

szerint, az iskolai nyelvhasználat kizárólag köznyelvi, amely Rajsli Ilona tapasztalatai 

szerint eltér a valósságtól. A nyelvjárási változatot kevesen használják, mindössze 20%-uk 

beszél így a nagyszülőkkel, 5%–uk a szülőkkel és 10%-uk a barátokkal (Rajsli 2004: 157–

164 ).  
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A 800 megkérdezett Kárpát-medencei egyetemeken és főiskolákon tanuló magyar 

szakos, dialektológia kurzust még nem végzett vidéki hallgató 85%–a véli úgy, hogy nincs 

nyelvjárási háttere (Kiss 2009: 2). Kiss Jenő szerint, ennek oka a nyelvjárási 

nyelvhasználat és a nyelvjárási beszélőknek a megbélyegzése, leszólása, adott esetekben 

gúnyolásában mutatható ki (Kiss 2002: 264).  

A másik probléma – amit saját tapasztalatból is elmondhatok – hogy az anyanyelvi 

órákon belül, nem fordítottak elég hangsúlyt a nyelv területi változataival kapcsolatos 

ismeretek tanítására,  a pozitív attitűd kialakítására (Parapatics Andrea: Pozitívan a 

nyelvjárásokról – az iskolában is 2011)  

Lakatos Katalin köznyelvi normatudatra vonatkozó vizsgálata azt mutatja, hogy a 

tanulók írásban sokszor használnak nem köznyelvi alakot. Megállapítása szerint jóval 

tudatosabb azoknak a jelenségeknek a használata, melyek a magyar nyelvterületen 

elterjedtek, mint azoknak, melyek leginkább Kárpátaljára jellemzőek (Lakatos 2010).  

Egyéb vizsgálatok is bizonyítják, hogy az iskolások nem ismerik a köznyelvi megfelelőjét 

egy-egy kifejezésnek, illetve nincsenek tisztában azzal, hogy írásban nem köznyelvi alakot 

használnak, hanem nyelvjárásit (Czibere 2004: 33–40, Kiss 1998: 257–269).  

Kárpátalján ennek beigazolását mutatja, az Iskola–2000 elnevezésű felmérés is, 

amelyben egy évvel az érettségi előtt álló középiskolások vettek részt. Két példára 

hivatkoznék itt. A kárpátaljai iskolások 82.5%–a szerint a Mikor jössz már el nálunk? 

kérdésre a helyi nyelvjárásnak megfelelő alakot használja, nem pedig a standardnak 

megfelelő hozzánk változatát. Továbbá egy mondatjavító feladatnál a tanulók 64,3%–a A 

jövő héten el kellesz utazni Budapestre mondatot javítatlanul hagyta (Beregszászi–Márku 

2003: 179–207, Beregszászi–Csernicskó 2006: 40–50).  

Lakatos Katalin a kárpátaljai pedagógusok körében végzett kutatásának 

eredményeként elmondható, hogy ugyanazok a vélekedések vannak jelen a 

nyelvjárásokról, amelyek az iskolások körében is előfordultak. A pedagógusok elismerik, 

hogy környezetükben használják, de ők egyfajta távolságtartó attitűdről vallanak. Azonban, 

a távolságtartás ellenére rejtett presztízse van körükben ennek a változatnak: fontosnak 

tartják megőrzését, és a megkérdezettek 82%-a sajnálná, ha eltűnnének a nyelvjárások.  A 

felmérésből az derült ki, hogy a kárpátaljai magyar pedagógusok jó úton haladnak a kívánt 

kiegyenlítő funkcióelkülönítő attitűd irányába. A rendszeres továbbképzések, felvilágosító 

munkák eredményeként megfigyelhető egyfajta pozitív irányba való elmozdulás. Ebben 

nagy szerepe van a kárpátaljai magyar pedagógusképzésnek is: korábbi, a beregszászi 

főiskolások körében végzett vizsgálat során kiderült, hogy jóval pozitívabban viszonyulnak 
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a nyelvjárásokhoz azok, akik már részesültek dialektológiai, szociolingvisztikai képzésben 

(Lakatos 2009: 365–371, Dudics: 2014: 69–76). Így a jövőben elérhető, hogy nyelvi 

tévhitektől és negatív attitűdtől mentesen, illetve tudományos ismereteikre támaszkodva 

viszonyulnak jövőbeli tanítványaik nyelvhasználatához (Sándor 2009: 204). 

Azonban, vannak olyan pedagógusok, akik egyes tanulókat 

nyelvhasználatuk/nyelvváltozatuk miatt előnyben részesítenek, míg másokat ezért 

hátrányosan meg is különböztetnek, vagyis nyelvi alapon diszkriminálnak. Jánk István 

kutatásának célja a nyelvi diszkrimináció feltárása és bizonyítása volt, amelyet négy 

országban végzett el: Ukrajna, Magyarország, Szlovákia, Románia. Vizsgálatában 502 fő 

magyar nyelv és irodalom szakos pedagógus és pedagógusjelölt vett részt. Kutatásából 

kiderült, hogy a nyelvi alapú diszkrimináció nagymértékben jelen van a pedagógiai 

értékelésben, vagyis a pedagógusok egy tanuló feleletét a nyelvhasználata alapján is 

értékelik. Azok a tanulók, akik standard nyelvváltozatban vagy kidolgozott kódban 

beszéltek kedvezőbb értékelésben részesültek, mint azok, akik nyelvjárásban vagy 

korlátozott kódban mondták el feleletüket, hiába a felelet tartalmilag hibátlan volt ( Jánk 

István 2018). 

Kiss Jenő szülőfalujában végzett egyik vizsgálata során azt állapította meg, hogy a 

pedagógusokra jellemző nagyobb arányban az a vélekedés, hogy „mindenhol szépen 

beszélnek magyarul, mert minden tájegységnek megvan a maga szépsége”, hogy „sehol 

sem beszélnek csúnyán magyarul”, hogy „minden tájszólásban van valami szépség”, 

illetőleg hogy „az egész Kárpát-medencében beszélnek így is, meg úgy is”. Úgy véli, ezek 

a vélemények a főiskolán, egyetemen tanultakkal így vagy úgy összefüggeni látszanak 

(Kiss: Magyar nyelvjárási beszélők anyanyelvi tetszési indexéhez). 

Imre Samu Hol beszélnek a legszebben magyarul? című tanulmányából információt 

kaphatunk arról, hogy melyek azok a vonások, amelyektől „szépnek” tartanak egy 

beszédet, és melyek azok amit általában nem tartanak szépnek a nyelvjárásokban (Imre 

1963: 278–283).  

A felvidéki felmérések bíztató eredményekkel szolgáltak. A szenci és környékbeli 

pedagógusok nyelvjárás(ok)hoz való viszonya egyértelműen pozitív (Kožik 2004: 50–58). 

A szlovákiai Kürti iskolában vizsgált eredmények azt mutatják, hogy a tanárokat bizonyos 

beszédszíntereken nem zavarja, ha a gyerek tájszólásban beszél. Nagyrészük úgy gondolja, 

hogy az anyanyelvórákon szükséges a nyelvjárásokról beszélni. A diákoknak tisztában kell 

lenni azzal, hogy ha valaki a magyar nyelv több változatát ismeri és használja, az nem 

szégyellnivaló, hanem büszkék is lehetnek rá (Danczi 2011). Ugyanis, ha megvizsgáljuk a 
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köznyelvet és a nyelvjárást, akkor egyenrangúnak számítanak, s egyik sem felsőbbrendű a 

másiknál. Kiss Jenő szavaival élve: „Tudatosítandó, hogy a nyelvjárások nyelvrendszertani 

értelemben a köznyelvi változatokkal egyenértékűek… Tudatosítani kell, hogy a köznyelv 

használata bizonyos helyzetekben nagy előnyökkel jár, illetőleg hogy vannak olyan 

helyzetek, amelyekben a köznyelvet, s vannak olyanok, amelyekben a nyelvjárást célszerű, 

érdemes használni” (Kiss 2001: 146). Nyelvpedagógiai szempontból a pedagógusoknak a 

standardot nem a nyelvjárások helyére, hanem mellé kell elsajátíttatniuk, vagyis nem a 

szubtraktív (felcserélő), hanem az additív (hozzáadó) nyelvszemléletet kell alkalmazniuk 

az oktatás során. Amely azt jelenti, hogy ha egy tanuló megnyilatkozása során nem 

standard jegyet használ, akkor nem szégyenítjük meg, hanem elmagyarázzuk: ezt 

másképpen is lehet mondani, és vannak olyan helyzetek, amikor ennek a változatnak a 

használata a helyénvaló (Beregszászi–Csernicskó 2011: 23) 

A Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munkatársainak különböző 

anyanyelvoktatással, nyelvjárásokkal kapcsolatos kutatásai eredményeit több 

publikációban, kötetben közölték. Beregszászi Anikó és Csernicskó István szerk., 

Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról (2004), Karmacsi Zoltán és Márku 

Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. Században (2009), Csernicskó 

István és Márku Anita szerk. Hiába repülsz te akárhová… Segédkönyv a kárpátaljai 

magyar nyelvjárások tanulmányozásához (2007). Ezek a gyűjtemények a legjelentősebb 

tanulmányokat, gyűjtéseket adják közre, amelyeknek segítségével megismerkedhettünk a 

kárpátaljai magyar anyanyelvoktatás szemléletével. Egyebek mellett tisztázhattuk a 

szubtraktív (felcserélő) szemlélet eredménytelenségét az oktatás során, illetve 

bebizonyosodott az additív (hozzáadó) szemlélet eredményessége a felcserélő szemlélettel 

szemben, hiszen csak úgy lehet hatékony az anyanyelvi nevelés a jövőben, ha az eddig 

használt felcserélő szemlélet helyett, a hozzáadó szemléletet alkalmazzuk az oktatás során. 

E felmérések eredményeit, tapasztalatait figyelembe véve végeztem vizsgálatomat. 
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III. A VIZSGÁLAT KÖRÜLMÉNYEIRŐL 

3.1. A vizsgálat megszervezése, lebonyolítása 

Vizsgálatomat 2018-ban a Péterfalvi Kölcsey Ferenc Középiskola tanulóinak körében 

kezdtem el, azzal a céllal, hogy az ott tanuló diákok nyelvekhez, és különböző 

nyelvváltozatokhoz kapcsolódó viszonyáról képet kapjak. A vizsgálat leginkább a 

nyelvjárási attitűd köré összpontosult. Mivel a gyerekek az iskolában hallanak először 

anyanyelvükről, annak változatairól ítéletet, így ezek alakításában, formálásában az iskola, 

különösen a tanár hozzáállása jelentősen befolyásoló szerepet tölt be.   

E tény határozta meg további kutatásomat, amelyet 2019-ben végeztem el a 

Péterfalvi Kölcsey Ferenc Középiskola pedagógusainak körében. A kutatásomban arra 

kerestem a választ, hogy az ott oktató pedagógusok hogyan nyilatkoznak anyanyelvükről, 

annak változatairól, illetve nyelvjárási attitűdjük milyen mértékben járul hozzá az 

eredményes anyanyelvoktatáshoz.  

A vizsgálatom harmadik fázisában 2020-ban, azonos céllal, ugyanezeket a 

vizsgálatokat végeztem el a Péterfalvi Református Líceum tanulóinak és pedagógusainak 

körében. A vizsgálat, annyiban tér el az előzőtől, hogy ebben az esetben csak a 

nyelvjárással kapcsolatos attitűdöket vizsgálom. A kapott eredményeket az előző 

vizsgálatokkal párhuzamba állítva szeretném bemutatni. Vizsgálom az iskolatípusok 

szerinti esetleges eltéréseket. A jobb átláthatóság érdekében külön fejezetben tárgyalom a 

tanulók és a pedagógusok válaszait.  

3.2. A vizsgálatban résztvevőkről röviden 

A kutatásomban mindkét intézmény tanulói közül a 8–9–10–11. osztályosokat 

választottam. A líceumban a párhuzamos osztályok mindegyikét vizsgálat alá vontam.  

Azért választottam ezeknek az osztályoknak a tanulóit, mert ők azok, akik az általános 

iskolából magukkal hozzák nyelvjárási elemeiket, és bizonyára ilyen korban már 

mindenkiben kialakult anyanyelvük különböző változataihoz, a nyelvjáráshoz és annak 

beszélőihez való viszonyulásuk. Az eredmények, amelyek elemzésre kerülnek munkámban 

40 középiskolás– 20 lány és 20 fiú–, és 97 líceumi tanuló–65 lány és 32 fiú– válaszait 

foglalja magába.  

A kárpátaljai magyar pedagógusok nyelvjárási attitűdjének vizsgálatában, 16 

középiskolai –14 nő és 2 férfi–, 9 líceumi –6 nő és 3 férfi– oktató vett részt. Célom 

kitűzésekor fontosnak tartottam azt, hogy ne csak a magyar tanárok, hanem különböző 
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szakos pedagógusok nyelvjárási attitűdjéről is képet kapjak. Mivel a diákok szemléletének 

befolyásolásában a különböző tantárgyakat oktató pedagógusok is részt vesznek. 

3.3. A vizsgálat helyszínéről 

Tiszapéterfalva Kárpátalja egyik magyarlakta települése. A 2001-es népszámlálási adatok 

szerint lakosságának száma 2016 fő, ebből 1937 magyar lakos (Molnár József–Molnár D. 

István 2005: 84). A község a Nagyszőlősi járásban található. Elhelyezkedését tekintve a 

Tisza bal partján fekszik. Társközségei – Forgolány, Tiszabökény, Tiszafarkasfalva, 

valamint Tivadarfalva.  

Szülőfalum központján helyezkedik el a Péterfalvi Kölcsey Ferenc Középiskola, 

amely 1972 óta működik magyar tannyelvű általános és középiskolaként. A Péterfalvi 

Kölcsey Ferenc Középiskolában jelenleg 205 diák tanul. Az ott oktató tanárok létszáma 

pedig 25 fő. 

A Péterfalvi Református Líceum Tivadarfalván a közigazgatásilag 

Tiszapéterfalvához tartozó kb.650 lakosú településen található. 1995-szeptemberében 

nyitotta meg kapuit, amikor a Kárpátaljai Református Egyház Kuratóriuma megvásárolta 

az épületet. Az épület korábban horoggyárként működött.  Az intézményben magyar 

nyelven folyik az oktatás. A tanulmányi idő – a 7-ik osztály befejezése után – négy év. A 

líceumba különböző településekről érkeznek tanulók. A tanintézményben jelenleg 141 diák 

tanul és 17 tanár tanít. 

3.4. A tanulóknak és a pedagógusoknak szánt kérdőívről 

A nyelvjárási attitűdöt érintő felméréseket mind a tanulók, mind a pedagógusok körében, 

kérdőív segítségével végeztem. A kérdőívem alapjául Lakatos Katalin által összeállított 

kérdéssort vettem alapul (Lakatos 2010).  

A vizsgálatban résztvevőknek 19 kérdésre kellett válaszolniuk. A kérdőív 

legfőképp zárt kérdéseket tartalmazott, de nyitott kérdések is előfordultak, amelyekben a 

tanulók kibontakozhattak és kifejthették véleményüket, bár észrevételeim szerint és 

válaszaik alapján a középiskolában voltak nehézségeik ezzel kapcsolatban. A kérdőív 

elején a tanulók szociális jellemzőire kérdeztem rá.  Továbbá a kérdések arra irányultak, 

hogy milyen a saját anyanyelvükhöz való viszonyuk, illetve a nyelvjárásokhoz, azok 

beszélőikhez hogyan viszonyulnak, mit tudnak róla. 

A pedagógusoknak 15 kérdésre kellett választ adniuk. A kérdőívben szerepel több 

olyan kérdés, amelyekre előzőleg a tanulók is válaszoltak, így figyelembe veszem a 

lehetséges összefüggéseket a válaszok között. A kérdőívben túlnyomórészt zárt kérdések 

találhatóak, de az adatközlők nyitott kérdésekben is megfogalmazhatták véleményüket. 
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Első részben a pedagógusok szociológiai változóira kérdeztem rá. A kérdőív olyan 

kérdéseket tartalmaz, ami arra kérdez rá, hogy a vizsgálatban résztvevőknek milyen a 

viszonyuk a saját anyanyelvváltozatukhoz, hogyan vélekednek a nyelvjárásokról és annak 

beszélőiről. A kérdések között olyanok is fellelhetőek, amelyekre választ kapva kiderül, 

hogyan reagálnak munkájuk során a pedagógusok, mikor szembekerülnek a nyelvjárás 

jelenségével.   

A tanulók által kapott adatokat SPSS statisztikai programmal dolgoztam fel. A 

válaszokat a programba rögzítettem, majd pár kattintással meg is kaptam az eredményeket, 

s így sokkal könnyebbnek bizonyult az adatok feldolgozása. Abból a szempontból is, mivel 

az iskolatípusok szerint vizsgáltam a válaszok megoszlását, és a khi
2
-próba segítségével 

könnyen kimutathatók a szignifikáns összefüggések. 

A pedagógusoknál a megszokotthoz híven, saját magam számoltam össze a 

kérdőívben kapott válaszokat. 

Az eredményeket diagramokkal szemléltetem, amelynek köszönhetően könnyebben 

átláthatóbbá válnak az adatok. Munkám során a csoportosított oszlop diagramot 

használom, mert ezt találtam a legcélszerűbbnek adataim szemléltetésére. 
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IV. HIPOTÉZISEK 

Hipotéziseim felállításánál figyelembe veszem a korábbi vizsgálataim eredményeit, illetve 

az iskolatípus szakirodalomban is bizonyított befolyásoló szerepét. A két oktatási 

intézményben végzett vizsgálatom eredményeit összehasonlítva, a következő 

eredményekre számítok: 

 A líceumba Kárpátalja különböző településéről érkeznek tanulók, 

így jobban érzékelik a települések nyelvhasználata közötti különbségeket 

 A líceumban tanulók tudatosabbak a nyelvjárásokkal kapcsolatos 

kérdésekkel, valamint pontosabban meg tudják határozni annak fogalmát 

 A tehetséggondozó iskolában a tanulók nyelvjárással kapcsolatos 

attitűdjük egy árnyalattal pozitívabbnak feltételezhető, mit a középiskolában lévőké  

 Mindkét intézmény tanulói inkább távolságtartóak a nyelvjárással 

kapcsolatban, de ennek ellenére rejtett presztízse van körükben ennek a változatnak 

 A felvételiztető iskolában jobban igazodnak a tanulók a szituációhoz 

illő nyelvhasználathoz megnyilatkozásaik során, illetve több dicséretben 

részesültek már beszédük miatt 

 Feltételezem, hogy a pedagógusok vélekedése befolyással van 

tanítványaik attitűdjére, s ezáltal összefüggések mutathatók ki a két csoport 

válaszai között 

 A pedagógusok nagyobbrészt a magyar köznyelvet részesítik 

előnyben megnyilatkozásaik során  

  Bizonyos mértékben meg tudják határozni a nyelvjárás fogalmát, és 

tisztában vannak annak jelenlétével 

 Feltételezem, hogy a tehetséggondozó intézmény pedagógusai 

jobban elzárkóznak a nyelvjárásoktól, s a köznyelv használatát is jóval 

fontosabbnak tartják, mint a falusi iskola pedagógusai 

 Véleményem szerint, még mindig élnek körükben a nyelvjárásokkal 

kapcsolatos sztereotípiák, de ennek ellenére attitűdjükben felfedezhető pozitív 

irányba való elmozdulás, illetve többségük a tanórán sem bélyegzi meg tanítványát 

nyelvjárási megszólalása miatt 
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V. A TANULÓK KÖRÉBEN VIZSGÁLT SZOCIOLÓGIAI 

VÁLTOZÓKRÓL 

A 137 adatközlőt megvizsgálva a következő adatokat kaptam a szociológiai változókkal 

kapcsolatban. 

 Az anyanyelv kérdését illetően elmondható, hogy mindenki magyar anyanyelvűnek 

vallja magát, csupán egy tanuló volt, aki az ukrán nyelvet jelölte meg anyanyelvének. 

Az anyanyelv mellett a nemzetiség kérdésére kaptak válaszlehetőségeket.  

Lényeges különbségek fedezhetőek fel a két iskolatípus között. Észrevételeim szerint a 

falusi iskolában ezt már nehezebb volt eldönteni, mivel volt olyan tanuló, aki azzal a 

kérdéssel fordult hozzám, hogy „mit is értünk ez alatt?”. Ezáltal arra a következtetésre 

jutottam, hogy sokan nincsenek tisztába a fogalmakkal, azzal, hogy mi a különbség a 

nemzetiség és az állampolgárság között, illetve nincsenek tudatában az anyanyelv és a 

nemzetiség mennyire szorosan összefügg. Az alábbiakat, a falusi iskola válaszainak 

megoszlása jól tükrözi. Ezzel ellentétben, valószínűleg a felvételiztető iskolások körében 

tudatosabb az anyanyelv és a nemzetiség fogalma.  

Lakatos Katalin vizsgálata során is bebizonyosodott, hogy a megkérdezett tanulók 

jóval kevesebben (67,3%) vallották magukat magyar nemzetiségűeknek, mint ahányan 

magyar anyanyelvűeknek. Ennek okát abban látja, hogy a tanulók inkább vallják magukat 

a többségi nemzethez tartozónak, mint kisebbségi magyarnak, illetve a nemzetiség és az 

állampolgárság különbségeinek jegyei hiányoznak a tudatukból (Lakatos 2010: 30). 

 

1. ábra. A nemzetiség kérdésével kapcsolatban kapott válaszok aránya 
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A „Hol szeretnéd folytatni tanulmányaidat” kérdés válaszai alapján észrevehető az 

a feltételezés, miszerint a felvételiztető iskolába azok jelentkeznek leginkább, akik 

folytatni szeretnék tanulmányaikat a jövőben, mivel senki nem mondta azt, hogy nem 

szeretne tovább tanulni. Ellentétben a falusi iskolások elmondása szerint 30%-a nem tanul 

majd tovább.  A felvételiztető iskolában leginkább Magyarország dominál helyként a 

továbbtanulás szempontjából, majd ezt követi a rangsorban Kárpátalja. A falusi iskolából 

épp az ellenkezője látható, hogy többségük inkább szülőföldjén maradva szeretné folytatni 

tanulmányait. 

Az adatközlők csupán 2,2%-a mondta azt, hogy ukrán nyelven szeretnének 

továbbtanulni. Ezen kívül mindenki magyar tannyelvű felsőoktatásba szeretne bejutni. 

 

2. ábra. Hol szeretnéd folytatni tanulmányaid? 
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2
= 35,358, df=5, p<0,000 (szignifikáns) 

A következő kérdésem úgy szólt, hogy „Hányasod van magyar nyelvből és 

irodalomból?. Ennél a kérdésnél a tanulókat az érdemjegyük alapján két csoportba 

soroltam: jó érdemjegyű (7–12-es) és kevésbé jó érdemjegyű (1–6-os).  
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3. ábra. Az érdemjegy kérdésével kapcsolatban kapott válaszok aránya 

N=137 (%) 

 

khi
2
= 34,851, df=2, p<0,000 (szignifikáns) 

 

A jegyek szerint az eredmények azt mutatják, hogy a tehetséggondozó iskolában 

nagyobb arányban kapnak jó érdemjegyet, ugyanis 96,9%-uk teljesít 7–12-es osztályzatra, 

míg a falusiban mindössze 65%-a éri el ezt az osztályzatot.  A válaszadó tehetséggondozó 

iskolába tartozó tanulókból senki nem kap 1-6-ig terjedő osztályzatot, a másik 

intézményben már 32,5%-nál jelentkezik ez a minősítés. 
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VI. A TANULÓK NYELVJÁRÁSI ATTITŰDJÉRŐL 

 A tanulókhoz intézett első kérdésemben azt szerettem volna megtudni, hogy a falvakban 

vagy a városokban élőknek tulajdonítják a „szép” magyar beszédet. 

Feltételeztem, hogy a körükben is jelen vannak azok a bizonyos sztereotípiák, 

amely a köztudatban ismertek, miszerint „a falusi ember beszél nyelvjárásban”, s a 

nyelvjárások elismertsége nem túl nagy magyar nyelvterületen. Ezért is érdekelt a 

következő kérdés válaszainak a megoszlása, hogy ennek ellenére milyen mértékben tartják 

szépnek a falusi beszédet. 

 

4. ábra: Kárpátalján hol beszélnek szebben magyarul? 

N=137 (%) 

 

khi
2
= 3,237, df=2, p=0,198 (nem szignifikáns) 

Látható, hogy biztató eredmények születtek. A megkérdezett két intézmény tanulói 

többen vallják azt, hogy a falvakban szebben beszélnek, mint a városokban. A 

tehetséggondozó intézménynél jóval több, mint fele-fele az arány. Az adatközlők nagyrészt 

falvakban élnek – a falusi iskolások 100%-a, a tehetséggondozó iskola 96,9 %-a ( khi
2
= 

5,424, df=3, p=0,143)  – ott nőttek fel, így egyértelmű, hogy a saját környékük beszédét 

tartják szépnek, illetve a szomszédos falvakét, mert volt, aki két választ is megadott .  

Mivel Kárpátalja több településéről érkeznek tanulók a tehetséggondozó 

intézménybe, így több járás falvai is megtalálhatók a válaszok között. A következő 

falvakat írták: Tiszabökény, Tiszapéterfalva, Forgolány, Nagypalád, Fertősalmás, Batár, 

Nevetlen, Csepe, Aklihegy, Nagybégány, Badaló, Csetfalva, Muzsaly, Feketepatak, Visk, 

Fornos, Újhely, Verbőc stb. Pozitívként megemlíthető, hogy a felvételiztető iskola 

diákjainak 4,1%-a Salánkot jelölte meg szépen beszélő magyar faluként, mely jellegzetes 

kárpátaljai nyelvjárásszigetek közé sorolható.  A város válaszlehetőséget jelölők közül 

52,5
47,5

0

67

32

1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

favakban városokban nincs válasz

falusi

tehetséggondozó



 

21 
 

példaként mindenki Beregszász városát jelölte meg. Feltételezem, hogy ennek oka abban 

rejlik, hogy magyar többségű városként van jelen a tudatukban.  

A következő kérdésemmel azt szerettem volna megtudni, hogy mennyire érzékelik 

a települések nyelvhasználata közötti különbségeket a tanulók. 

Az intézményekbe számos településről érkező tanuló van, még a falusi iskola 

esetében is a környező falvakból érkeznek diákok, akik magukkal hozzák saját településük 

nyelvjárási jegyeit, és ez által szembetűnőbbek lehetnek az eltérések a nyelvhasználattal 

kapcsolatban. 

 

5. ábra. Van különbség a te településed és a szomszéd település magyar 

beszéde között? 

N=137 (%) 

 

khi
2
= 0,133, df=1, p=0,716 ( nem szignifikáns) 

Ennek ellenére a válaszok azt mutatják, hogy a fiatalok leginkább nem érzékelik a 

kárpátaljai magyar nyelvváltozatok közötti különbségeket.  A falusi iskola tanulóinak 

69,2%-a, a tehetséggondozó intézmény 66%-a vallotta azt, hogy nincs különbség saját 

települése és a szomszéd település magyar beszéde között.  Arra kértem a tanulókat, hogy 

akik a „van” válaszlehetőséget jelölték, támasszák alá példával döntésüket. A válaszokból 

felfedezhető a kontaktushatások és a különböző településeken lévő nyelvjárások megléte. 

A falusi iskolából csupán 5%-uktól érkezett válasz, a következők: „Kiejtése, 

beszéde, tájszólásai”, „Mindenkinek van saját nyelvtudása”, „Különböző tájszólásai, 

szavak kiejtése”.    

A tehetséggondozó tanulói nagyobb arányban meg is tudták indokolni a 

különbségeket. A alábbiak olvashatók a válaszok között: „ a szomszéd faluban inkább 

huculul beszélnek, mert kevert a magyar és az ukrán”, „Beregszász mellett falvak vannak 

és falusiasan beszélnek”, „másképp mondanak szavakat”, „Rákos és Salánk egymáshoz 
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viszonyítva”, „porond,kavics,sódor,málé”, „Nagyszőlősön nem sokan beszélnek 

magyarul”, „nálunk sokkal „i” betűsebben beszélnek”, „egyedi 

nyelvjárás”,”Tiszakeresztúr-Puskina”„a falumban több az ukrán szó, „nálunk kacsut a 

masni és sáncnak nevezzük az árkot”,”pár szót másképp ejtenek és mondanak”, 

„Tiszapéterfalva-Tiszaújlak”, „Újlakon ablaktőc - Paládon pedig ablaktőce”. 

 

6. ábra. Volt már rá példa, hogy beszéde alapján felismerted, honnan való egy 

ember? 

N=137 (%) 

 

khi
2
= 0,453, df=1, p=0,501 (nem szignifikáns) 

A falusi iskola tanulóinak 52,5%-a, és a líceum 58,8%-a mondja azt, hogy 

felismerte nyelvhasználata alapján honnan való egy ember.  

A különbség abban mutatkozik, hogy a tehetséggondozó intézmény tanulói több 

településről érkező társának hallja nyelvi jellegzetességeit, s így több jelenséget fel tudtak 

sorolni példaként, mint a falusi iskolában lévők.  

Sokan számoltak be arról, hogy beszéde alapján tudták valakiről, hogy kétnyelvű 

környezetből származik: „meghallottam az akcentusán”,  „a viskiek sokkal több ukrán szót 

használnak”, „akcentusa alapján”, „akcentusosan beszéltek”, „barátommal beszéltem az 

akcentusa alapján”, „ egy lánnyal beszéltem és hallottam az akcentusán”. 

Kárpátaljai települések jellegzetes szavait és kiejtéseit sorolták fel a felismert 

emberek beszédén, közöttük Salánk, Visk, Beregrákos és Nagydobrony tűnt fel példaként a 

nyelvjárásszigetek közül: „ a „cs” betű ejtéséről fel lehet ismerni a verbőcieket és a „t” 

betű formálásáról, „a nyújtott „a” betűről felismerjük, hogy rákosi vagy dobronyi”, „a 

szavak végződéséből és a hangsúlyból”, „ a viskiek sokkal több ukrán szót használnak, a 

salánkiak pedig a szavakhoz hozzáteszik a –val,-vel ragot”, „az adott faluja tájszólása 

szerint beszélt”, „beszéltem emberekkel és másképpen használják a szavakat”, „egy rákosi 
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ember beszélt”, „gyulai ember elkezd ragozni”, „meghallja az ember az egyedi falusi 

beszédét,mert minden falunak saját tájszólása van, „meghalljuk a nyelvjárását”, „Paládon 

vannak tájszólások”, „valaki azt mondja, hogy karacse az viski, ha buszval akkor salánki”. 

A válaszok között negatív viszonyulás is felfedezhető: „úgy ejtik ki a szavakat, 

hogy a betűknek furcsa hangjuk van, „ékezet nélkül beszélnek vagy parasztosabban”. 

 

7. ábra. Véleményed szerint az idősebbek vagy a fiatalok beszéde szebb? 

N=137 (%) 

 

khi
2
= 16,326, df=3, p<0,001 ( szignifikáns) 

Különbségek fedezhetők fel az iskolatípus tanulóinak válaszai között.   

A falusi iskola tanulói közül többen vélik úgy, hogy nincs különbség a két 

korosztály beszédét illetően, egyik sem szebb és jobb a másiktól. A líceum tanulói fele-fele 

arányban jelölték azt, hogy a fiatalok illetve az idősebbek beszéde szebb.  

Az idősebbek beszéde kapcsán a vélekedések között felfedezhető egyfajta pozitív 

kötődés a tájszólásokkal szemben:  „ők még ismerik a szép  magyar régi szavakat”, „ők 

régiesen beszélnek és gyönyörű a tájszólásuk”, „szebb nyelven beszélnek és nem pedig új 

szavakkal, hanem a megőrzött anyanyelvvel”, „szebb szavakat használnak”,”az ők 

szavaikban jobban megmaradtak az igazi régies szavak”, „jobban és szebben kitudják 

magukat fejezni”, „szép magyar beszédük van”, „jobban illeszkedik a magyar nyelvhez”, 

stb. 

Ugyanakkor úgy vélik, hogy a szép beszéd az életkorral jár: 

„illedelmesebbek”,”kultúráltabbak”, „műveltebbek és bölcsebbek”, „nagyobb 

tapasztalattal rendelkeznek”, „ők már régóta ismerik a nyelvet”, „ők már több minden 

átéltek és jobban kifejezik magukat”, „több szót ismernek”, „több tapasztalatuk van és ők 

már leélték az életüket”, stb. 
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A fiatalok beszédét szebbnek tartók, úgy gondolják, hogy ez a nyelvhasználat 

közelebb áll hozzájuk, mivel megértik. Az idősebbek beszéde az érthetőséget korlátozza 

számukra, amely a válaszokból tükröződik: „érthetően beszélnek”, „a fiatalok beszéde 

modernebb”, „helyesebben és érthetőbben beszélnek, jobban megértik a fiatalok”, 

„ismerik az új szavakat”, „jobban megérthető, mert a mai nyelven beszélnek”, „kevésbé 

különül el a mindennapi hivatalosan használttól”, „mert az időseké régiesebb és 

furcsább”, „modernebben és egyszerűbben beszélnek”, stb. 

Vannak, akik a tájszólásokat helytelennek mondják, kevésbé tekintik értékesnek: 

„az öregek elavultan beszélnek”, „az időseknek nem volt idejük művelni magukat”, 

„jobban ismerik a helyes szóhasználatot”, „mi haladunk a korral és nem beszélünk 

annyira helytelenül”, „nagyobb lehetőségük van a nyelv helyesebb és szebb használatára” 

stb. 

8. ábra. Sorolj olyan kifejezéseket, amiket nálatok inkább már csak az 

idősebbek használnak! 

N=137 (%) 

 

khi
2
= 26,646, df=1, p<0,000 ( szignifikáns) 

Amikor arra kértem a tanulókat, hogy soroljanak olyan kifejezéseket, amiket nálunk 

már csak az idősebbek használnak, a válaszok megoszlását megnézve látható, hogy a 

tehetséggondozó intézmény tanulói jóval több kifejezést fel tudtak sorolni.  

Ha az előző adatokat megnézzük, akkor észrevehető, hogy a falusi iskolából 

kevesebben is érzékelték a korosztályok nyelvhasználata közötti különbségeket, így 

kevesebben is tudtak olyan szavakat, amelyeket náluk már csak az idősebbek használnak. 

A kifejezések között egyaránt megtalálhatók valódi és alaki tájszavak is. A 

következők fordultak elő leggyakrabban: sifony, tellázsi, rekomé, firhang, bádog, hokedli, 

kredenc, spájz, lajtorja, vitrin, villony, meghótt, ösmerem, hetfün, vót, firidni, máma, kócs, 

acskó stb. 
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A következő kérdésben az érdekelt, hogy saját településük beszédmódját hogyan 

ítélik meg. 

 

9. ábra. Saját településed magyar beszéde szép, csúnya vagy olyan, mint más 

magyarul beszélőké? 

N=137 (%) 

 

khi
2
= 3,733, df=2, p=0,155 (nem szignifikáns) 

A líceum tanulói a falusi iskolához képest többen tekintik határozottan szépnek 

településük beszédmódját.  A líceumból 50,5%-uk, a falusi iskola tanulóinak pedig 32,5%-

a vélekedik így.  

A falusi iskolában tanulók inkább semlegesen ítélik meg saját településük beszédét, 

mivel 62,5%-uk szerint, olyan, mint más magyarul beszélő településé. 

 

10. ábra: Véleményed szerint 30-40 év múlva is így fognak beszélni nálatok? 

N=137 (%) 

 

khi
2
= 0,853, df=2, p=0,653 (nem szignifikáns) 
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A megkérdezett falusi iskola tanulóinak 55%-a, míg a tehetséggondozó intézmény 

61,9%-a azt mondja, hogy az idő múlásával nem így fognak beszélni egy adott településen, 

hanem változni fog a nyelvhasználat. Valószínűleg tisztában vannak azzal, hogy a nyelv az 

folyamatosan változik, amelyet észrevehetnek a nagyszüleik és idősebb emberek 

beszédmódján is.  

Ezzel szemben azonban nincs nagy különbség, akik úgy vélik, hogy 30-40 év 

múlva is így fognak beszélni, ők azok, akik bíznak nyelvváltozatunk megmaradásában. 

 

11. ábra. Előfordult már, hogy gúnyoltak beszéded miatt? 

N=137 (%) 

 

khi
2
= 0,001, df=1, p=0,982 (nem szignifikáns) 

Iskolatípustól függetlenül a válaszok megoszlása azt mutatja, hogy a tanulók nagy 

részét (77,5- 77,3 %) nem gúnyolták még beszéde miatt. Azonban a tanulók 22,5 és 22,7 

%-át érte már negatív élmény nyelvhasználata miatt. 

Arra kértem a tanulókat, hogy akivel előfordult, röviden mesélje el mi volt az. A 

válaszok között olyanok fordultak elő, amelyek arról árulkodnak, hogy a tanulókat a 

nyelvjárásias nyelvhasználata miatt gúnyolták már ki legtöbbször. A következő válaszok 

érkeztek: „amikor Magyarországon tanultam és a falusi beszédem miatt”, „ saját 

nyelvjárások miatt az osztálytársaim kinevettek, mert olyan szavakat mondtam, amit nálunk 

használnak”, „azért mert tájszavakat használok: „mirül beszélsz”, „ amikor kirándultam 

Magyarországon megjegyezték, hogy furcsán beszélek”, „megszóltak tájszólásom miatt, 

mert nagyon hangsúlyozom az –ő,-ű,-ó betűket”, „mert máshogy mondtam a szavakat, 

mint az öregek”, „tájszólásom van és emiatt mások kigúnyoltak”, „barátaim a tájszólásom 

miatt”, „más településről gúnyoltak nyelvhasználatom miatt, hogy nem helyesen beszélek”  

stb. 
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A negatív élmények az élet bármely területén mély nyomot hagyhatnak, hagynak az 

emberekben, ugyanúgy a nyelvjárásokkal kapcsolatban is. Ha valakit megbélyegzünk 

nyelvjárási nyelvhasználata miatt, akkor az illető a jövőben elfordulhat tőle, negatív érzetet 

érezhet ezzel a változattal kapcsolatban. Ezért különösen fontos, hogy ne ítéljük el a 

különböző nyelvváltozatokat, nyelvjárásokat, s ne romboljuk a másik lelkivilágát. 

Mindenképp pozitív, hogy az általam vizsgált két tanintézmény tanulóit többször 

dicsérték már meg beszédük miatt, mint gúnyolták ki. Szignifikáns különbségek nem 

fedezhetőek fel a válaszok megoszlását illetően.  A megkérdezett líceum tanulói közül 40,2 

%-át, míg a falusi iskolások közül 35%-át érte már pozitív élmény nyelvhasználata miatt.  

 

12. ábra. Előfordult már, hogy dicsértek beszéded miatt? 

N=137 (%) 

 

khi
2
= 0,324, df=1, p=0,569  (nem szignifikáns) 

Az előzőhöz hasonlóan arra kértem a tanulókat, hogy meséljék el milyen indokkal 

és kik dicsérték meg beszédüket. 

A tanulók leírt válaszai szerint volt olyan, akit azért dicsértek már meg, mert nem 

használ tájszavakat, illetve azért is kapott egy tanuló pozitív visszajelzést, mert tájszavakat 

használt: „mivel városban nőttem fel, így a tájszólásokat nem használom és a mondatokat 

is helyesen teszem össze”, „azért, mert szeretik az ilyen tájszólásos embereket”. 

Kárpátaljával és Péterfalvával szembeni negatív kép is megjelenik a nyelvhasználat 

kapcsán: „egy ismerősöm, hogy ahhoz képest, hogy Péterfalván élek szépen tudok 

beszélni”, „Kárpátaljai létemre nagyon szépen beszélek”, „Kárpátaljaiként ki tudom 

magam fejezni”. 

Sokukat dicsértek meg abból az okból kifolyólag, mert egyszerűen tetszett az adott 

beszéde a tanulónak: „a barátaim, mert szépen beszélek és nem gondolták”, „szüleim és a 
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tanárok, mert olyan szép szavakat használok”, „helyesen beszéltem a rokonokkal”, „ha 

szépen beszéltem”, „kifejezően és illedelmesen beszélek”, „mert tetszett nekik” stb. 

Iskolai teljesítmény miatt szintén érkeztek dicséretek: „fogalmazások során szokta 

megjegyezni a magyar tanárom, hogy kitűnő nyelvi adottságaim vannak”, „mesét kellett 

mondani tájszólásnak megfelelően”, „szavaló versenyen, mert szépen ejtem ki a szavakat”, 

„szépen tudok szavalni verseket” stb. 

Továbbá arra voltam kíváncsi, hogy a magyar órák keretében mennyire fordítanak 

hangsúlyt a nyelvjárásokkal kapcsolatos kérdések tudatosítására. Arra kértem a tanulókat, 

hogy írják le, mit nevezünk nyelvjárásnak, mit értünk a fogalom alatt.  

Jelentős különbségek mutatkoznak a két iskolatípus között a válaszolási arányokat 

tekintve. 

 

13. ábra: Mit nevezzünk nyelvjárásnak (tájnyelvnek vagy tájszólásnak)? 

kérdésre adott válaszok megoszlása 

N=137 (%) 

 

khi
2
= 24,401, df=1, p<0,000 (szignifikáns) 

A válaszolási arányokat megnézve látható, hogy a falusi iskolások csupán 57,5 %-a 

tudta meghatározni a nyelvjárás fogalmát, míg a tehetséggondozó iskolánál jóval nagyobb 

arányban (92,8%) megfogalmazták, hogy mit értünk a feltett kérdés alatt. Megmutatkozik a 

különbség a pozitív és a negatív érdemjegyű tanulók válaszolási aránya között: a jobb 

tanulók 87,5%-a, míg a kevésbé jó tanulóknak csak 30,8%-a írt erre a kérdésre választ 

(khi
2
= 27,000, df=2, p<0,000 (szignifikáns). 
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Sok különböző és egyforma válasz született a fogalom meghatározásakor. Voltak 

akik, egyszerűen a saját szavaikkal próbálták meghatározni, vagy a tanultakat próbálták 

felidézni és az alapján írták le. 

A legtöbb esetben az mutatkozik, hogy tisztában vannak azzal, hogy a nyelvjárás ( 

a szavak és kiejtés) területenként változik:„ a köznyelvtől eltérő forma”, „ami csak egy 

adott településre jellemző, szavak, beszéd és kiejtés”, „az irodalmi nyelvtől eltérő szavak, 

„azon szavak összessége, amelyek egy adott területen használatban vannak és nem 

találhatók meg az MTA helyesírási szótárában”, „egy adott település nyelvhasználata”, 

„egy település beszédstílusa”, „a nyelv változik földrajzi területeként” stb. 

Néhányan élő kommunikáció eszközeként is megemlítik: „bizonyos szavakat 

másképp ejtenek, de náluk ez megszokott”, „egy adott település sajátosan használt 

mindennapi beszéde, ami csak rá jellemző”, „nálunk faluban még tájszólással beszélnek, 

de mar csak az idősebb korosztály”, „olyan szavakat, amiket már nem mindenki használ”, 

„a rákosiak tájszólással beszélnek, mert máskepp mondják és ejtik a szavakat” 

A válaszokból leginkább a közömbösség érződik a nyelvjárásokkal szemben, de 

fellelhető pár negatív, illetve pozitív megnyilatkozás is: „mikor más furább szavakat 

használunk”, „amikor valaki falusiasan beszél”, „úgy mint régen beszéltek az emberek”, 

„egy adott térség nyelvi elváltozásai”, „amikor valaki különlegesen beszél és azt mások 

szépnek látják”, „egy falu sajátságos nyelvhasználata” stb. 

 

14. ábra: A te településeden beszélnek valamilyen nyelvjárást? 

N=137 (%) 

 

khi
2
= 3,811, df=2, p=0,149 ( nem szignifikáns) 

70

30

0

53,6

43,3

3,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

beszélnek nem 
beszélnek

nincs válasz

falusi

tehetséggondozó



 

30 
 

Magasabb arányban (70%) a falusi iskola tanulói vallják azt, hogy településükön 

beszélnek nyelvjárásban. Nem nagy eltéréssel ugyan, de a tehetséggondozó iskolások 

alacsonyabb számban (53,6%) mondták azt, hogy lakóhelyükön beszélnek a köznyelvtől 

eltérő módon is.  

Egy korábbi kutatás eredményeihez viszonyítva magasabb arányok mutatkoznak a 

válaszok kapcsán. Lakatos Katalin 2006-2008-ban végzett vizsgálata azt mutatja, hogy a 

felvételi útján kiválasztott fiataloknak csak 39,5%-a szerint beszélnek lakóhelyükön 

nyelvjárásban (Lakatos 2010: 101).  

Ez valószínűleg az új anyanyelvoktatási reform eredményének tudható be, mivel a 

tanulók érzékelik, hogy sikerül lassan levetkőzni a negatív megítélést a nyelvjárásokkal 

kapcsolatban, s így ők is bátrabban mernek nyilatkozni a nem sztenderd jegyekről. 

Valamint a reform egyik céljának megfelelően, a grammatika-központú oktatás mellett, 

nagyobb hangsúlyt fektetnek a nyelv változatosságának, a nyelvjárásoknak a tudatosítására 

(Beregszászi 2012: 12). 

A következő kérdésemben arra voltam kíváncsi, hogy az adatközlők mennyire 

azonosulnak a környezetükkel, mennyire vállalják fel nyelvjárási hátterüket. 

 

15. ábra. Te beszélsz nyelvjárásban? 

N=137 (%) 

 

khi
2
= 1,331, df=2, p=0,514 ( nem szignifikáns) 

A vizsgált adatközlők láthatóan inkább elhatárolódnak a nyelvjárásoktól 

iskolatípustól függetlenül. A megkérdezett falusi iskolások 40%-a, és a felvételiztető iskola 

tanulóinak 33%-a vállalja fel, hogy ő beszél nyelvjárásban. 

Az előzőhöz hasonlóan megnéztem, hogy milyen adatok születtek a korábbi évek 

felmérésénél. Itt is megfigyelhető, hogy mára már emelkedett az arány és többen vállalják 
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fel nyelvjárási hátterüket, főleg a tehetséggondozó tanulók körében. Korábban a falusi 

iskolákban a megkérdezettek 34%-a, a felvételiztető iskolákban 20,3%-a válaszolt igennel  

arra a kérdésre, hogy  Te beszélsz nyelvjárásban? (Lakatos 2010: 201). 

 

16. ábra. Te mindig minden helyzetben egyformán beszélsz? 

N=137 (%) 

 

khi
2
= 3,480, df=1, p=0,062 (nem szignifikáns) 

A tehetséggondozó iskola tanulói közül többen (67%) igazodnak megnyilatkozásaik 

során a szituációhoz, mivel azt mondják, hogy bizonyos helyzetekben másképp beszélnek, 

míg a falusi iskola tanulóinak mindössze 50%-a mondja ezt.  

Lukács Csilla a székelyföldi középiskolások körében végzett vizsgálata azt mutatja, 

hogy az adatközlők 65,6%-a különbözően beszél adott helyzetekben. Vizsgálatakor öt 

kategória csoportot állított fel, aszerint, hogy milyen tényezők gyakorolnak hatást a 

tanulók nyelvhasználatára. Elmondása szerint a beszédpartner, élethelyzet, lelkiállapot, 

helyszín, beszédtéma azok a tényezők, melyek nagy szerepet játszottak a székelyföldi 

középiskolások nyelvhasználatának befolyásolásban (Lukács 2009: 287-288). 

Az általam vizsgált csoportot hasonlóan a fentebb említett tényezők befolyásolják. 

Leginkább a beszédpartner, élethelyzet és a helyszín, amely dominál a válaszok között: 

„attól függ, hogy kivel beszélek”, „attól függ, hogy hol vagyok”, „ha hivatalos helyre 

megyek akkor kulturáltabban beszélek, de ha otthon vagyok vagy a barátaimmal akkor 

másképpen”, „helytől, helyzettől, szituációtól”, „hivatalban vagy idegen emberekkel 

szemben máshogy, más kifejezésekkel beszélek”, „korosztálytól függ”, „kivel, milyen 

körülmények közt és hol beszélek”,  „otthon inkább tájszólásoson értik meg a 

mondanivalóm, viszont máshol pedig nem”, „ukránnal vagy magyarral beszélek” stb. 
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Néhányuknál azonban jelen van a lelkiállapot is, mint befolyásoló tényező: „a 

kedvemtől”, „hangulat függő” stb. 

 

17. ábra. Szomszéd település magyar lakói beszélnek nyelvjárásban? 

N=137 (%) 

 

khi
2
= 4,160, df=1, p=0,041 (nem szignifikáns) 

Az adatközlők többsége iskolatípustól függetlenül is felismeri a szomszéd 

településen lévő nyelvjárási jelenségeket. Főként többségben a falusi iskola tanulói 

(82,5%) jelölték azt, hogy a szomszéd településen beszélnek nyelvjárásban. A 

tehetséggondozó iskolánál a megkérdezettek 64,9%-a mondta ezt. Valószínűleg ez azzal is 

összefügg, hogy a líceumban tanulók lakóhelyüktől 1-2 hétig is távol vannak, s csak 

hétvégén járnak haza. 

Ezzel ellentétben, a Tudsz olyan szavakat, kifejezéseket, amiket a szomszéd 

településen másképp mondanak, mint nálatok? kérdésre a tehetséggondozó iskola tanulói 

nagyobb arányban adtak választ, míg a falusi iskola tanulói kevésbé tudtak a szomszéd 

településre jellemző szavakat, kifejezéseket sorolni. A falusi iskola 17,5%-a, a 

tehetséggondozó intézmény tanulóinak 40,7%-a jelölte az „igen” választ és írt példákat a 

feltett kérdésre.  
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18. ábra: Tudsz olyan szavakat, kifejezéseket, amiket a szomszéd településen 

másképp mondanak, mint nálatok? 

N=137 (%) 

 

khi
2
= 7,401, df=2, p=0,025 (nem szignifikáns) 

A tanulók válaszai között találhatunk valódi és alaki tájszavakat. A következőket 

írták: „barátomval, setétbe”, „buszval, anu”, „vonatval”, „Dobronyba „á” betűsen 

beszélnek”, „ésanyám,hokedli”, „frufru-bugi, hajgumi-cofi”, „kacsut-masni”, „kócs, be 

van csukkal”, „lepcsák, gőzi krumpli”, „magyar és ukrán keverékszavak”, „máma,vót”, 

„krumpli palacsinta-kugli”, „Palád: ódalház, sódor- Péterfalva: spájz, sonka”, „pálicski-

pukkammálé”, „tirilni,hetfün”. 

 

19. ábra. Hogyan vélekedsz azokról az emberekről, akik mindig és mindenhol 

nyelvjárásban beszélnek? 

N=137 (%) 

 

khi
2
= 2,422, df=3, p=0,490 ( nem szignifikáns) 
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A válaszok megoszlását tekintve szignifikáns különbség nem fedezhető fel. Az 

adatközlők maguk még elzárkóznak ettől a változattól, azonban nem tartják egyértelműen 

negatívnak, rossznak azt, ha valaki mindig és mindenhol nyelvjárásban beszél. Mindkét 

intézménynél a legtöbben az „elfogadhatónak tartom” választ jelölték meg, s inkább tartják 

„helyesnek”, mint „helytelennek”. 

Az ezelőtti évek kutatása azt mutatja, hogy a falusi iskola 20,3%-a, és a 

felvételiztető iskola pedig 23,3%-a nem tartotta helyesnek azt, ha valaki mindig 

nyelvjárásba beszél (Lakatos 2010: 103).  

Arra kértem a tanulókat, hogy fejtsék is ki véleményüket az álláspontjuknak 

megfelelően.  

Helyesnek tartom, mert: „a nyelvjárás nem egy hiba és nem nézem le az így beszélő 

embereket”, „az az eredeti és a normális nyelvjárás”,”felvállalják származásukat”, „az a 

saját anyanyelvük és őrizni kell a hagyományokat”, „legalább nem fognak elveszni a 

nyelvjárások”, „ a nyelvjárásunkat nem kell szégyellni”, „nagyobb és szebb a szókincsük” 

stb. 

Elfogadhatónak tartom, mert: „abba a környezetbe születtek és nem ítélkezhetek”, 

„az a saját beszédük és nem tehetnek róla, hogy így szokták meg”, „az az illető 

odaszületett és tiszteletre méltó, hogy beszéli azt a nyelvet, amit mi”, „falun mindenki úgy 

beszél, de azért tudni kell a helyes kifejezéseket”, „így szokták még és elfogadom”, 

„mindenki úgy beszél, ahogy akar”, „mert ők őrzik a hagyományt, ezt tanulták meg és 

normális, ha nem akarnak rajta változtatni”, „mindenkinek megvan a saját beszéde és nem 

szép dolog mást elítélni a nyelvjárása miatt”, „nekem mindegy és nincs bajom vele”, „ők 

is magyar emberek és magyarul beszélnek” stb. 

Nem tartom helyesnek, mert: „fontos, hogy környezetünkhöz viszonyuljunk”, „nem 

akarnak művelődni”, „nem köznyelven beszélnek”, „nem biztos, hogy az a kulturált”, 

„nem mindenki érti meg őket”, „nem mindenhol helytálló, mert nem mindenhol értik meg 

és fogadják el” 
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20. ábra: Ha valaki csak nyelvjárásban beszél Kárpátalján, könnyen boldogul, 

lehetnek nehézségei vagy nehezen boldogul? 

N= 137% 

 

khi
2
= 1,182, df=3, p=0,757 (nem szignifikáns) 

Iskolatípustól függetlenül a megkérdezettek úgy vélik, hogy lehetnek nehézségei 

annak, aki csak nyelvjárásban beszél Kárpátalján. A falusi iskola 79,5%-a, és a 

tehetséggondozó intézmény 76,3%-a mondja ezt.   

Azt, hogy nehezen boldogul a falusi iskola 2,6%-a, míg a líceum 6,2%-a állítja. 

Ezzel szemben nagyobb az arány, akik úgy vélik, hogy könnyen boldogul, és nem ütközik 

semmiféle nehézségbe, azaz illető, aki csak nyelvjárásba beszél.  Valószínűleg 

tapasztalatból, megfigyelésből jelölhették a válaszokat. 

 

21. ábra. Sajnálnád, ha kivesznének a nyelvjárások? 

N= 137% 

 

khi
2
= 1,031, df=2, p=0,597 (nem szignifikáns) 
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Az erős pozitív érzelmi kötődés a nyelvjárások iránt mindkét intézménynél jelen 

van, ugyanis a falusi iskola tanulóinak 80%-a, és a tehetséggondozó intézmény 81,4%-a 

mondja azt, hogy sajnálná, ha kivesznének a nyelvjárások a nyelvváltozatok közül. Rejtett 

presztízse van körükben a nyelvjárásoknak. Válaszuk indoklására kértem a tanulókat, akik 

a következőket írták: 

Sajnálnám, mert: „a magyar kultúra része”, „akkor nem lenne semmi, ami a régi 

magyarokra emlékeztetne”, „az örökséget fent kell tartani”, „őseink hagyatéka”, 

„elveszne a régi idők beszéde, mert azért ápolni kell a múltat”, „elvesznének a 

hagyományaink”, „ez is egy hagyomány az emberek számára”, „fontos a régi dolgok 

megőrzése”, „része a magyarságnak”, „nem lennének a jövőben hagyományok”, „örökség 

és hagyományunk veszne el” stb. 

Az adatközlők válaszaiból az mutatkozik leginkább, hogy emlékként és 

hagyományként tekintenek erre a változatra, amit a magyarságnak meg kell őriznie.  

 Voltak olyanok is, akik úgy vélték, hogy a nyelvjárások egyszerűen gazdagabbá 

teszik a magyar nyelvet: „akkor nem lenne érdekes a magyar nyelv”, „akkor nem lenne 

olyan színes a magyar nyelv”, „nem lenne ilyen széleskörű a magyar nyelv”, „elvesztené a 

nyelvünk a sajátosságait”, „értékesebbé teszi a nyelvet”, „szép és színes a beszéd”,  „nem 

lenne változatos a nyelv” stb. 

Néhány válasznál a nyelvjárást saját magukénak tekintik, azonosulnak ezzel a 

nyelvváltozattal az adatközlők: „a megszokott beszédemet el kellene felejtenem”, „akkor 

nem használhatnánk a nyelvjárásunkat”, „elvesztenénk a saját eredeti anyanyelvünket, 

más lenne a beszédmódja a nyelvünknek”, „mi is nyelvjárásba beszélünk”, „minden 

embernek, településnek a nyelvjárása teszi egyedivé a közösséget”. 

Nem sajnálnám, mert: „én nem beszélek nyelvjárásba, és nem is mindig helytálló”, 

„ha kivesznek, akkor kivesznek, nem rajtam múlik”, „idegesítenek”, „haladni kell a 

korral”, „feleslegesnek tartom”, „megkönnyítené az ember boldogulását a mindennapi 

életben”, „nem lenne nehéz a beszéd”, „nekem mindegy” stb. 

Az utolsó részben egy ötfokú skála segítségével el kellett dönteniük, hogy mennyire 

értnek egyet a felsorolt állításokkal, sztereotípiákkal (ahol 5- teljesen egyet ért vele, 1-

egyáltalán nem ért egyet vele). 
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22. Mennyire értesz egyet a következő állítással, mennyire tartod igaznak? 

N=137 (%) 

 

a) Ma már kevesen beszélnek nyelvjárásban;  b) A nyelvjárás érték, fontos a megőrzése; c) 

Napjainkban elengedhetetlen a köznyelv elsajátítása; d) A nyelvjárás a köznyelv romlott változata; e) A 

nyelvjárás az eredeti, romlatlan nyelvváltozat; f) A nyelvjárásban beszélő ember műveletlen; g) Jó, ha 

beszélünk valamilyen nyelvjárást is, s ismerjük a köznyelvet is 

 

A tanulók tisztában vannak a nyelvjárási jelenségekkel, s azok használatával, mivel 

nem értenek egyet azzal az állítással, mely szerint ma már kevesen beszélnek 

nyelvjárásban, illetve lakóhelyükön és a szomszéd településen is azt állították, hogy 

beszélnek nyelvjárásban. 

Az is kiderült, hogy fontosnak tartják, a nyelvjárások megőrzését, s egyaránt úgy 

gondolják, hogy a nyelvjárási ismeret mellett, a köznyelv elsajátítása is szükséges (A 

nyelvjárás érték, fontos a megőrzése, Napjainkban elengedhetetlen a köznyelv elsajátítása, 

Jó, ha beszélünk valamilyen nyelvjárást is, s ismerjük a köznyelvet is). Mindenképp biztató, 

hogy a köznyelv elsajátítása nem a nyelvjárás felcserélését jelenti számukra, hanem 

kiegészítését nyelvváltozatuknak.  

 Pozitív attitűdre vall, hogy nem értenek egyet azokkal az állításokkal, amelyek a 

nyelvjárásokat és a nyelvjárásban beszélőket negatívan tüntetik fel (A nyelvjárás a 

köznyelv romlott változata,  A nyelvjárásban beszélő ember műveletlen). A nyelvjárást 

pozitív színben feltüntető állítás felé hajlanak (A nyelvjárás az eredeti,a romlatlan 

nyelvváltozat). 

Az iskolatípus szerinti megoszlást megnézve szignifikáns különbség nem fedezhető 

fel, azonban láthatók néhány tizednyi különbségek egy-egy vélekedésnél. 
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VII. A PEDAGÓGUSOK KÖRÉBEN VIZSGÁLT SZOCIOLÓGIAI 

VÁLTOZÓKRÓL 

A pedagógusok körében végzett kutatásomat, ahhoz a felméréshez igazítottam, amelyet a 

tanulók körében végeztem el, így mindkét intézmény pedagógusait vizsgálat alá vontam, s 

ugyanazokat a kérdéseket tettem fel nekik, amelyekre tanítványaik is válaszoltak. 

A vizsgálatomhoz 25 személy járult hozzá, ebből 16 egyén a falusi iskolából, és 9 

fő a tehetséggondozó intézményből.  

A pedagógusoknak munkahelyi beosztásuk szerint két csoportját különítettem el: 

anyanyelvet tanítók és nem anyanyelvet tanítók. Az anyanyelvet tanítók közé tartozik az 

alsó tagozatos tanár (1-4 osztály) illetve a magyar nyelv és irodalom tanár. A másik 

csoportba vettem a különböző tantárgyat tanító tanárokat.  Adatközlőimből 5 személy 

anyanyelvet tanító, s 15 fő pedig különböző szakos pedagógus. 

Az anyanyelv kérdését illetően 23-an magyar anyanyelvűnek vallják magukat, ezen 

kívül 1 személy ukránnak, 1 pedig orosz anyanyelvűnek. 

A nemzetiség megoszlását megnézve mindössze 20 fő vallja magát magyarnak, 4 

ukránnak, és 1 pedagógus viszont az egyéb válaszlehetőséget jelölte meg. 

 

23. ábra: Az anyanyelv és a nemzetiség kérdésével kapcsolatban kapott 

válaszok aránya 

N=25 
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VIII. A PEDAGÓGUSOK NYELVJÁRÁSI ATTITŰDJÉRŐL 

Az első kérdésemmel arról érdeklődtem, hogy a pedagógusok melyik nyelvváltozatot 

tartják alkalmasnak arra, hogy bizonyos helyzetekben a kommunikációjuk során 

használják. Ebből kiderül az is, hogy melyik nyelvváltozat bír nagy presztízzsel körükben. 

 

24. ábra: Munkahelyén, illetve munkahelyén kívül melyik nyelvváltozatot 

használja gyakrabban? 

N=25 

 

Az eredmények által 21 pedagógus jelölte azt, hogy munkahelyén a magyar 

köznyelvet használja. Mindössze 3 pedagógus volt, aki felvállalta, hogy ő mindkettőt 

egyforma arányban használja, helyszíntől függetlenül.  

Megfigyelhető, hogy munkahelyen kívül is legtöbben a magyar köznyelvet 

használják. Azt, hogy egyforma arányban használja a nyelvjárást és a magyar köznyelvet 7 

pedagógus jelölte csupán. 

 Állításuk szerint, helyszíntől függetlenül is inkább kerülik a nyelvjárást, ugyanis 

egyik pedagógus sem használja. 

Mivel a nyelvjárásokkal kapcsolatban negatív előítélet van jelen a köztudatukban, 

így sejthető volt, hogy a pedagógusok is igyekeznek elkerülni ezt a változatot, a köznyelvet 

követik. Legalábbis saját bevallásuk szerint. 
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25. ábra: Mit nevezzünk nyelvjárásnak (tájnyelvnek vagy tájszólásnak)? 

kérdésre adott válaszok megoszlása 

N=25 

 

Továbbá arra voltam kíváncsi, hogy a tanárok mennyire vannak tisztába a 

nyelvjárás fogalmával, mit tekintenek nyelvjárásnak. A megkérdezettek legtöbbje, saját 

szavaival próbálta meghatározni a fogalmat. A kérdésre 7 tanár nem adott választ, üresen 

hagyta a kitöltendő részt.  

Az adatközlők a nyelvjárásokra kommunikációs és identitáskifejező eszközként, 

hagyományként tekintenek, s tisztában vannak annak területi kötöttségével ugyanúgy, mint 

a tanulók. Leginkább a közömbös viszonyulás érződik a pedagógusok definícióiból. Egy 

megfogalmazott válasznál észrevehető egyfajta negatív viszonyulás a nyelvjárásokkal 

szemben, hiszen „eltorzult” beszédnek írja le az egyik adatközlő. 

Az alábbiakat olvashatjuk: „Egy adott településre jellemző nyelvhasználat”, „Ami 

a köznyelvtől eltér és csak egy adott tájegységre jellemzően beszélnek”, „Egy település 

beszédstílusa”, „Magyar nyelv módosult változata”, „Nyelvjárás vagy tájszólás a nyelvnek 

azon alakja, amelyet az adott vidéken, helyen, helységben használnak”, „Helyi dialektust”, 

„A köznyelvtől eltérő forma”, „Nyelvjárás alatt egy adott térségre jellemző beszédet 

értünk”, „Tájszólás a környezetünkből eltorzult nyelv (beszéd), „Az irodalmi nyelv és a 

köznyelv egységesítő hatásától viszonylag mentes nyelvváltozatok”, „Egy adott területen 

beszélők (egy nyelvet)”, „Tájszólás a nyelvnek vidéki vagy helyi alakja”, „A nyelv kissé 

módosult változata, amit egyes településeken figyelhetünk meg, lehet ez más szóhasználat 

vagy kiejtés”, „Egy-egy szó módosult használata, amelyeket különböző helyeken 

máshogyan használunk”, „A nyelvjárás a nyelv kicsit módosult változata, egyfajta 

hagyomány” stb. 
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Felmerült az a kérdés, hogy a saját településükön vagy azon a településen, ahol 

dolgoznak, felismerik-e a nyelvjárást és tudják-e, mik a jellegzetességei saját 

településüknek? 

 

26. ábra: Az ön településén vagy azon a településen, ahol dolgozik, beszélnek 

valamilyen nyelvjárásban? 

N=25 

 

Mindkét kérdésnél hasonló arányban születtek válaszok.  

A pedagógusok közül csupán 6 személy vallotta azt, hogy a településén beszélnek 

nyelvjárásban.  A falusi iskolából 2 személy tudta megnevezni települése nyelvjárási 

jellegzetességeit. Mindkét tanár anyanyelvet tanító. A sajátosságok között megtalálhatjuk a 

kárpátaljai magyar nyelvjárások jellemzőjének egyikét: „suk/sükölés, a felszólító és 

kijelentő mód keverése”, illetve a tájszavak alaki felismerését „volt-vót, kell-ke, ugye-

ugyi”. 

Mivel mindkét intézménybe érkeznek dolgozni Péterfalvára, így kérdés volt, hogy 

itt felismerik-e a nyelvjárást. Az előzőhöz hasonlóan ebben az esetben is nagyon kevesen 

voltak azok, akik azt mondták, hogy Péterfalván beszélnek nyelvjárásba, mindössze 8 

személy vélekedett így. 

A tehetséggondozó intézmény pedagógusai voltak azok, akik legjobban 

elzárkóztak, mivel összesen 3 személy vallotta tőlük, hogy saját településén és Péterfalván 

jelen van a nyelvjárás. 

Összehasonlítva a tanulók válaszaival észrevehető, hogy ők jóval bátrabban 

felmerik vállalni a nyelvjárási jelenséget településükön. Ugyanis a falusi iskola tanulóinak 

70%-a, és a tehetséggondozó intézmény tanulóinak 53,6 %-a mondta azt, hogy 

lakóhelyükön beszélnek a köznyelvtől eltérő módon is. 
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27. ábra: Ön beszél valamilyen nyelvjárást? 

N=25 

 

A válaszok alakulása, az előző kérdéssel mutat egyezést. Az előzőben, aki azt 

vallotta, hogy saját településén és azon a településen, ahol dolgozik beszélnek 

nyelvjárásban, az itt is azt jelölte, hogy ő beszél is nyelvjárásban.  A megkérdezettek közül 

csak 7 személy vállalta fel nyelvjárási hátterét, és 17-en pedig nem ismerték el, hogy ők 

beszélnek ebben a változatban is. Akik használják, azok csak családi és baráti körben. Egy 

ellentmondás fedezhető fel, egy tanár mindenhol a nyelvjárást használja, ha úgy van. Ez 

meglepő, hiszen nem úgy tekint a nyelvjárásra, mint szégyellnivaló megnyilatkozás. 

A tanulók körében lévő vizsgálatom is azt mutatja, hogy ugyan pozitív irányba való 

elmozdulás tapasztalható, de még mindig elhatárolódnak ettől a változattól. 

 

28. ábra: Saját településed magyar beszéde szép, csúnya vagy olyan, mint más 

magyarul beszélőké? 

N=25 
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A pedagógusok többsége, majdnem fele-fele arányban tartja határozottan szépnek, 

illetve semlegesnek saját településük beszédmódját. Leginkább a tehetséggondozó 

intézmény pedagógusai vallották határozottan szépnek településük beszédét, ez mutatható 

ki tanítványaiknál is a falusi iskolásokkal szemben. 

Az adatközlőim, mivel nem ismerték el saját településük nyelvjárási 

jellegzetességeit, így úgy gondolom, hogy a szép beszéd számukra a köznyelv változatát 

jelenti. 

Lakatos Katalin 2008-ban végzett vizsgálta során a közömbös attitűd volt 

megfigyelhető, azonban 2018-ban megismételt vizsgálta azt mutatja, hogy az adatközlők 

már inkább határozottabban ítélték vagy szépnek, vagy egyértelműen csúnyának 

településük nyelvhasználatát (Dudics–Lakatos 2019: 126). 

 

29. ábra: Véleménye szerint 30-40 év múlva is így fognak beszélni önöknél? 

N=25 

 

A megkérdezett pedagógusok közül 14-en úgy gondolják, hogy 30-40 év múlva is 

így fognak beszélni.  Lakatos Katalin erre vonatkozó kérdésénél megemlíti, hogy ennek 

nem azaz oka, hogy a pedagógusok nem érzékelik a nyelvben végbemenő változásokat, 

hanem  a pozitív érzelmi kötődés miatt figyelhető meg ez a vélekedés (Lakatos 2010: 153). 

Bíznak abban, hogy megmarad anyanyelvváltozatuk és nem tűnik el.  Ezzel szemben 

azonban nincs nagy különbség, akik úgy gondolják, hogy az idő múlásával nem így fognak 

beszélni. 

Megemlíthető, hogy a tehetséggondozó intézmény pedagógusai közül 1 személy 

jelölte azt, hogy így fognak beszélni egy bizonyos idő után is. Tanítványaik válaszainál is 

hasonló vélekedés figyelhető meg, ugyanis legtöbben úgy vélik, hogy másképp beszélnek 

majd településükön. 
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30. ábra: Hogyan vélekedik azokról az emberekről, akik mindig és mindenhol 

nyelvjárásban beszélnek? 

N=25 

 

Hasonló adatok mutatkoztak, mint a tanulóktól kapott válaszoknál. A pedagógusok 

többsége nem nyilatkozik negatívan arról a személyről, aki mindig és mindenhol 

nyelvjárásban beszél. Nagyobbrészt semlegesen ítélik meg, ugyanis a 15 személy jelölte 

meg az „elfogadhatónak tartom” válaszlehetőséget.  

Akik semlegesen vélekednek, a következőkkel indokoltak: „ő megőrzi az adott hely 

nyelvjárását”, „őrzik a település hagyományát”, „mindenkinek joga van hozzá”, 

„hozzátartozik a hagyományokhoz”,  „mindenki úgy beszél, ahogy akar”,  „nem helyes 

megbélyegezni, aki nyelvjárásban beszél”, „úgy szokta meg”, „segítik megőrizni a 

térségükre jellemző hagyományt”,  „mindenki úgy beszél ahogy megtanulta” stb. 

Azt, hogy „jónak tartom” 5-en jelölték meg, s mindegyik a tehetséggondozó 

intézmény pedagógusa. A következőkkel érveltek:  „őrzi a hagyományokat”, „ők 

felvállalják és nem tartják szégyellnivalónak”, „mert mindenki úgy beszél, ahogy 

megtanulta”, „nem szégyellik használni”. 

4 pedagógus nem tartja jónak, azért, mert: ”minden magyar ajkú embernek tudni 

kell a helyes anyanyelvi beszédet”, „nehéz őket megérteni”, „vannak olyan szituációk, 

ahol jobb köznyelvet használni”. Ez utóbbi megnyilatkozás mégis pozitívnak tekinthető, 

feltételezésem szerint ez a tanár, megfelelően tudja közvetíteni a tanulók felé az additív 

(hozzáadó) szemlélet lényegét, azt, hogy egyes szituációkban melyik nyelvváltozat a 

helyénvaló. „Ha a kisdiák nem standard jegyet használ, akkor nem szégyenítjük meg, 

hanem elmagyarázzuk: ezt másképpen is lehet mondani, és vannak olyan helyzetek, 

amikor ennek a változatnak a használata a helyénvaló. Ahogyan a gyermekek megtanulnak 

az alkalomhoz illően öltözködni, viselkedni, azt is gyorsan megtanulják, hogyan igazítsák 
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nyelvhasználatukat is az adott szituációhoz. Nyelvi emberi jogi szempontból nézve is ez az 

egyetlen járható út” (Beregszászi 2012: 44). 

További kérdésem arra irányult, hogy hogyan látják a pedagógusok annak a 

személynek az érvényesülését, boldogulását, aki csak nyelvjárásban beszél Kárpátalján. 

 

31. ábra: Ha valaki csak nyelvjárásban beszél Kárpátalján, könnyen boldogul, 

lehetnek nehézségei vagy nehezen boldogul? 

N=25 

 

Kárpátalján csak nyelvjárásban beszélő ember, 1 pedagógus állítása szerint 

könnyen boldogul. Szerinte: „annyira nagy eltérés nem lehet a magyar köznyelvtől, hogy 

ne értsék meg”.  

A legtöbben úgy gondolják, hogy lehetnek nehézségei Kárpátalján annak, aki csak 

nyelvjárásban beszél.  Azért, mert: „nem minden ember beszél tájszólással, megértési 

problémába ütközhetnek”, „nem minden helyzetben tudja megértetni magát”, „nem 

mindenhol értik mit beszél”, „ nem biztos, hogy mindenki megérti pld.: egy hivatalban egy 

nyilvános beszéd közben nem a legmegfelelőbb a nyelvjárást használni”, „nem mindenki 

érti meg, megmosolyogják, „ valahol nem értik meg, vagy lenézik emiatt”, „nem ismeri 

mindenki a szavakat”, „ hivatalos helyeken nem veszik komolyan vagy félreértik”, „ nem 

mindenki ismeri a szavakat” stb. 

Mindkét intézmény pedagógusainak magyarázatában az mutatkozik, hogy a 

nyelvjárásban beszélő ember érvényesülésének felmerülő nehézségei abban rejlik, hogy 

nem fogják megérteni őt. Valószínűleg szembesültek negatív tapasztalattal a nyelvjárási 

beszéddel kapcsolatban. Válaszukból kitűnik, hogy bizonyos szituációkban okozhat 

nehézséget a nyelvjárás. 
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A két intézmény pedagógusainak tanítványai is javarészt úgy gondolták, hogy 

ütközhet nehézségbe, azaz egyén, aki csak nyelvjárásban beszél szülőföldünkön. 

Néhányukat már érte negatív megbélyegzés, mikor nyelvjárásban beszélt. Viszont a 

pedagógusokkal ellentétben ők nagyobb arányban vélekedtek úgy, hogy ebből kifolyólag 

könnyen is elboldogul az ember, nem ütközik akadályba. 

 

32. ábra: Mennyire érzi zavarónak a nyelvjárási beszédet az alábbi helyeken? 

N=25 

 

A pedagógusok többségét a családi és baráti körben egyáltalán nem zavarja a 

nyelvjárási beszéd. Azok, akik felvállalták nyelvjárási beszédüket, ők is csak családi és 

baráti környezetben használják. A többi beszédszíntérnél megoszlanak a vélemények, de 

észrevehető, hogy az iskolában, üzletben, nyilvános közéleti beszédben, templomban, 

televízióban és rádióban nem egyértelműen elnézőek a nem köznyelvi alakokkal. 

Lakatos Katalin erre vonatkozó vizsgálata során leszögezi, hogy minél 

nyilvánosabb a beszédszíntér, annál kevésbé fogadják el a pedagógusok a nem köznyelvi 

megszólalásokat (Lakatos 2010: 161). A 2018-ban megismételt vizsgálatából már az 

mutatható ki, hogy a bizonytalanság ugyan még megvan, de pozitív irányba való változás 

jelent meg, hiszen az egyes színtereken jóval elfogadóbbak a nem standard nyelvváltozatot 

beszélőkkel a pedagógusok (Lakatos–Dudics 2019: 129) 

 

 

 

 

20 19

10

4

9 9
6 55 5

13
15

12
9

11
13

0 1 2

6
4

7 8 7

0

5

10

15

20

25

egyáltalán nem zavar

kicsit zavar, de 
elfogadhatónak tartom

nagyon zavar, 
elfogadhatatlannak 
tartom



 

47 
 

33. ábra: Előfordult, hogy kijavította tanítványát nyelvjárási beszéde miatt? 

N=25 

 

A pedagógusok nagy arányban vallják azt, hogy nem javítják ki tanítványaik 

nyelvjárási megnyilatkozásait.  A tehetséggondozó intézményből csupán 1 pedagógus 

jelölte azt a választ, hogy ő kijavítja, míg a többi 5 adatközlő a falusi iskola pedagógusa. A 

pedagógusok, akik javítják tanítványaikat, többségük anyanyelvet tanító (alsó tagozatos 

tanár) illetve ukrán nyelv és irodalom szakos. Valószínűleg azok a pedagógusok javítják ki 

tanítványaik beszédét, akik az előző kérdésben is azt jelölték, hogy iskolában (tanórán) 

nagyon zavarja és elfogadhatatlannak tartja a nyelvjárást. Ennél a kérdésnél is, megkértem 

a pedagógusokat, hogy részletesebben fejtsék ki válaszukat. A következőket írták: „meg 

kell tanulni irodalmi nyelven beszélni”, „ez így irodalmi nyelven nem helyes, magyarok 

vagyunk, ezért szépen beszélünk”, „kiskorban meg kell szokni a helyes nyelvhasználatot”, 

„beszéljünk irodalmi nyelven, „azzal érveltem, hogy nem a legjobb kifejezés, nem értheti 

így mindenki és próbáljuk megkeresni ezt a szót a köznyelvben”. 

 Ezek a pedagógusok nem a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználatra ösztönzik 

tanítványaikat, amely az additív (hozzáadó) szemléletnek lenne a lényege, hanem épp 

ellenkezőleg, a felcserélő szemléletet alkalmazzák tanítványaik nyelvjárási 

megnyilatkozásakor. Nincsenek tudatában annak, hogy minden nyelvváltozatnak, közöttük 

a nyelvjárásnak is megvan a maga használati köre, és mindössze azt kell tudnunk, hogy mi, 

hol, mikor, helyénvaló, odaillő. Az ő feladatuk, hogy a tanulókba ezt a nyelvhasználati 

képességet kialakítsák, fejlesszék. (Beregszászi 2009: 22) 

A pedagógusok nyelvjárásokhoz fűződő viszonyuk kapcsán fontosnak tartottam, 

hogy megtudjuk, sajnálnák-e, ha kivesznének a nyelvjárások.  
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34. ábra: Sajnálná, ha kivesznének a nyelvjárások? 

N=25 

 

Feltételeztem, hogy ennél a válasznál is összefüggések mutathatók ki a 

pedagógusok és tanítványaik válaszainál. Mindkét csoportnál az intenzív pozitív érzelmi 

kötődés figyelhető meg. A pedagógusok közül 22-en sajnálnák, ha kivesznének a magyar 

nyelv változatai közül a nyelvjárások. Ez az arány pozitívnak tekinthető a nyelvjárás 

jövőbeli megmaradásával kapcsolatban, hiszen nagyban függ attól, hogy hogyan 

tekintenek erre a változatra. 

Sajnálnák, mert: „ eltűnne a helyi dialektus”, „így eltűnne múltunk egy parányi 

része”, „sok évi alakváltozatok vagy hangváltozatok eltűnnének”, „történelmünk része”, 

„valamilyen szinten szükségünk van rájuk”, „hozzá tartozik a hagyományokhoz”, 

„érdekesek a tájakra jellemző nyelvjárás megismerése”, „nem lesz ilyen gyönyörű a 

nyelv”, „egy érték és őrizzük a hagyományainkat”, „része a mindennapi életünknek”, „egy 

hagyománynak is mondható, mely a történelem során fennmaradt és a múltunk része” stb. 

Kevesen, csupán 3 pedagógus volt, aki nem sajnálná, ha kivesznének a 

nyelvjárások. Mindhárom pedagógus a falusi iskolából való. Egy pedagógus indokolta meg 

válaszát: „nem, mert nem használom azokat”. 
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35. ábra: Mit jelent ön számára a nyelvjárási beszéd? 

N=25 

 

Ennél a kérdésnél több válaszlehetőséget is megjelölhettek az adatközlők. 

 Legtöbben megőrzendő hagyományként tekintenek a nyelvjárásra, illetve egy 

kisebb közösséghez való tartozás jeleként. Negatív viszonyulás nem tapasztalható, hiszen 

senki nem tekinti a nyelvjárást kiirtandó, haszontalan régiségnek. A megőrzendő 

hagyomány mellett kevesebben voltak azok, akik kommunikációs eszköznek jelölték meg 

a nyelvjárást, így az vonható le, hogy nem tartják alkalmasnak a nyelvjárást arra, hogy 

kommunikációjuk során használják. Ez a korábbi válaszok megfelelő arány. 

Az utolsó részben állítások és sztereotípiák találhatóak a nyelvjárásokkal 

kapcsolatban. Az állításokhoz kapcsolódott egy ötfokú skála, amelyen a pedagógusoknak 

meg kellett jelölniük, hogy mennyire értenek egyet a felsoroltakkal (ahol 5- teljesen egyet 

ért vele, 1-egyáltalán nem ért egyet vele). 
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36. ábra: Mennyire ért egyet a következő állításokkal, mennyire tartja 

igaznak? 

N=25 

 

a) A pedagógus feladata, hogy a nyelvjárási beszéd helyett a köznyelvet sajátíttassák el a tanulókkal; 

b) Napjainkban elengedhetetlen a köznyelv elsajátítása; c) A nyelvjárás a köznyelv romlott változata; d) Az 

iskolában csak köznyelven kell beszélni; e) A nyelvjárásban beszélő ember műveletlen; f) Jó, ha beszélünk 

valamilyen nyelvjárást is, s ismerjük a köznyelvet is; g) A nyelvjárás érték, fontos a megőrzése; h) A 

nyelvjárás az eredeti, romlatlan nyelvváltozat; i) A pedagógus feladata, hogy a köznyelv oktatása mellett a 

nyelvjárások értékeire is felhívja a tanulók figyelmét 

 

Az alábbi állításoknál is kimutathatók összefüggések a pedagógusok és 

tanítványaik véleményei között. 

Az átlagszámítást megnézve nem fedezhető fel, hogy a nyelvjárásokat és a 

nyelvjárásban beszélőket egyértelműen negatívként tüntetnék fel (1,8-1,4,), illetve a 

nyelvjárás jövőjéről vélekedve sem tapasztalható feltétlenül elutasító hozzáállás (4,2), mint 

már a korábbi válaszoknál is kiderült. 

Ugyanakkor, a nyelvjárások használatával az iskolában nem értenek egyet, hiszen 

legfőképp az a hozzáállás figyelhető meg, hogy az iskolában csak köznyelven kell beszélni 

(3). A köznyelv fontosságát az is jól mutatja, hogy túlnyomórészük úgy véli, 

elengedhetetlen a köznyelv elsajátítása (4,4). Ez is a sztenderd presztízsének nagyságát 

támasztja alá. Továbbá az is, hogy úgy vélik, hogy a nyelvjárási beszéd helyett a 

köznyelvet kell elsajátíttatniuk a tanulókkal (4,1). Ezen kívül, feladatuknak tekintik még, 

hogy a nyelvjárások értékeire is felhívják a tanulók figyelmét (4,5). 
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Különbségek fedezhetők fel néhány állításnál a két intézmény pedagógusainak 

válaszaiban. A tehetséggondozó intézmény pedagógusai engedékenyebbek az iskolában a 

nyelvjárásokkal, mint a falusi iskolában tanítók. Az átlagszámítás alapján ők kevésbé 

értettek egyet azzal, hogy csak köznyelven kell beszélni az iskolában, és a nyelvjárás 

helyett, ezt a változatot kell elsajátítaniuk a tanulóknak, valamint nem tartják 

elengedhetetlennek a köznyelv elsajátítását, úgy mint a másik csoport. 
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IX. ÖSSZEFOGLALÁS 

Szakdolgozatomba a Péterfalvi Kölcsey Ferenc Középiskola és a Péterfalvi Református 

Líceum tanulóinak és pedagógusainak nyelvjárási attitűdjéről kívántam képet adni. Célom 

az volt, hogy beszámoljak, milyen mértékben történtek változások a kárpátaljai 

anyanyelvoktatás terén a 2005-ben kezdeményezett tantárgy-pedagógiai reform óta. A 

kérdőíves vizsgálat eredményei alapján a következő válaszokat kaptuk: 

A tehetséggondozó intézmény tanulói jóval tudatosabbak a nyelvjárásokkal 

kapcsolatos kérdésekben. Ők határozottabb válaszokat tudtak adni, s többen meg is tudták 

indokolni válaszukat. Ez arra enged következtetni, hogy valamelyest nagyobb mértékben 

tudatosítják körükben a nyelvjárásokkal kapcsolatos tényeket, kérdéseket. Több szót, 

kifejezést tudtak felsorolni az idősebbek és a szomszéd település jellemző 

nyelvhasználatából. Jobban érzékelték a korosztályok nyelvhasználata közötti 

különbségeket, illetve többen felismerték már egy személy beszédén, a kárpátaljai 

nyelvjárásszigetek jellegzetességeit. A nyelvjárás fogalmának meghatározásakor is 

jelentősen többen írtak választ, s tisztában voltak a nyelvjárás területi kötöttségével is. 

Ugyanakkor a kárpátaljai magyar nyelvváltozatok közötti különbséget már kevesen 

érzékelték mindkét iskolatípusnál.  

Feltételezésem beigazolódni látszik, ugyanis iskolatípustól függetlenül a 

megkérdezettek még mindig elhatárolódnak ettől a változattól, és nem ismerik el, hogy 

beszélnek valamilyen nyelvjárást. A saját és a szomszéd település nyelvjárásias 

nyelvhasználatának elismerésénél már határozottabban nyilatkoztak mindkét intézmény 

tanulói. Nem jelentős különbséggel ugyan, de a líceum tanulóinál jobban érződik egyfajta 

visszafogottság a nem sztenderd nyelvváltozatok felvállalásával kapcsolatban. 

Valószínűleg a jól teljesítő diákokkal szemben támasztott elvárásoknak (az kap pozitívabb 

érdemjegyet, aki ismeri a köznyelvet) szerettek volna eleget tenni. Ugyanakkor a líceum 

tanulói jobban igazítják nyelvhasználatukat a beszédszituációhoz, s választanak 

nyelvváltozatot repertoárjukból, amely egyben a 2005-ben megjelent anyanyelvi reform 

egyik célja is, hogy a tanulók szituatív nyelvhasználati képessége kialakuljon. 

A tanulók többsége úgy gondolja, hogy a nyelvjárási beszéd megnehezíti az 

emberek életét Kárpátalján, mivel ütközhet nehézségbe egy csak nyelvjárásban beszélő 

személy. Ennek ellenére, nem tartják egyértelműen rossznak azt, ha valaki mindig és 

mindenhol nyelvjárásban beszél. A tanulók kis részét érte már negatív megbélyegzés 

nyelvjárásias nyelvhasználata miatt, azonban több pozitív visszacsatolást kaptak már, mint 
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negatívat. Ez is segíti, hogy a jövőben ne alakuljon ki bennük a nyelvjárásokkal 

kapcsolatban negatív attitűd. 

  Annak ellenére, hogy ők maguk elhatárolódnak a nyelvjárásoktól, mindkét 

intézmény tanulóinál rejtett presztízs van jelen, s érzelmileg kötődnek ehhez a 

nyelvváltozathoz, mivel sajnálnák, ha kivesznének, illetve fontosnak tartják a 

megőrzésüket is. Mindenképp bíztató, hogy a nyelvjárásokat nem felcserélendőnek tekintik 

a sztenderd nyelvváltozattal szemben, hanem fontosnak tartják, hogy mindkét 

nyelvváltozatot ismerjük és használjuk. 

Pozitív attitűdre vall az is, hogy a nyelvjárások nem túl nagy elismertsége és a 

hosszú idők óta kialakult bizonyos sztereotípiák ellenére, a megkérdezett tanulók a falusiak 

beszédét tartották szebbnek. A saját településük nyelvhasználatának megítélésénél ugyan 

érződik a közömbös viszonyulás, azonban a tehetséggondozó intézmény tanulói voltak 

azok, akik leginkább határozottan szépnek tartották településük beszédét. A nyelvjárással 

és a nyelvjárási beszélőkkel kapcsolatos negatív állításokkal sem értenek egyet, hanem 

inkább hajlanak afelé, hogy a nyelvjárási nyelvváltozatot pozitív színben tűntessék fel, 

ezzel is növelve a nyelvváltozat tekintélyét a társadalomban.  Egyes válaszoknál 

megfigyelhető egy árnyalattal pozitívabb attitűd a tehetséggondozó intézmény tanulói 

felől.  

A pedagógusok és tanítványaik több válaszánál kimutathatók összefüggések, 

amelyek azt támasztják alá, hogy a pedagógusok szemlélete és az iskola milyen nagy 

hatással van a tanulók attitűdjének formálására.  

Ugyan a tanulók bátrabban mertek nyilatkozni, de hasonlóan a pedagógusok is, úgy 

vallják, hogy nem beszélnek nyelvjárásban és saját környezetük beszédére vonatkozóan 

sem ismerik el a nyelvjárást. Főként a líceum pedagógusai nyilatkoztak óvatosabban, 

amely tanítványaiknál is látható volt. A köznyelv bír nagy presztízzsel körükben, s saját 

bevallásuk szerint ezt is használják munkahelyükön, és azon kívül is. Ennek értelmében a 

formálisabb, nyilvánosabb beszédszíntereken észrevehető, hogy valamelyest zavarja őket a 

nem sztenderd jegyek használata. 

Az intenzív érzelmi kötődés, a rejtett presztízs a pedagógusoknál is megjelent. 

Náluk sem fedezhető fel, hogy a nyelvjárásokat, és az abban beszélőket egyértelműen 

negatívként ítélnék el. Semlegesen vélekednek a csak nyelvjárásban beszélőkről, s nem 

mondják őket műveletlennek. Azonban ők is úgy gondolják, hogy egy csak nyelvjárásban 

beszélőt nem mindenhol fognak megérteni, s valószínűleg ezért is tartják 

elengedhetetlennek a köznyelv elsajátítását. Tanítványaikkal ellentétben, szemléletük azt 
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mutatja, hogy a köznyelvet a nyelvjárások helyére és nem mellé kell elsajátítani, de 

emellett fontosnak tartják azt is, hogy a nyelvjárások értékei is helyet kapjanak a tanulók 

tudatában. A szubtraktív (felcserélő) szemléletet mutatják a megnyilvánulások, de bíztató, 

hogy nem bélyegzik meg tanítványaikat nyelvjárási megszólalásuk miatt. Az additív 

(hozzáadó) szemlélet hatásai is feltűnnek, főként a tehetséggondozó intézmény 

pedagógusainak nézeteiben. 

Vizsgálatom és megfigyeléseim alapján elmondható, hogy a pedagógusok és 

tanítványaik nyelvi attitűdjében, néhol bizonytalanság, ingadozás látható, de ennek ellenére 

lassan ugyan, de felfedezhető pozitív irányba való elmozdulás. Ez a folyamat, ami az 

elmúlt 15 évben zajlik, lassan hoz látható eredményt a kárpátaljai magyar 

anyanyelvoktatásban. Ehhez viszont elengedhetetlen a felsőoktatásban történő, s széles 

körben (nem csak magyar szakosok esetében) alkalmazandó objektív nyelvszemlélet 

terjedése/terjesztése. 
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РЕЗЮМЕ 

Тема моєї роботи: « Мовна поведінка учнів та викладачів середніх шкіл ім. Ференца 

Ракоці та Реформатського ліцею с. Пейтерфалва».  Моєю метою було повідомити 

про те, які зміни відбулись у галузі викладання рідної мови на Закарпатті, з 2005 

року, тобто з  моменту розпочатої предметно-педагогічної реформи. За результатами 

анкетування отримано такі відповіді: 

Учні обох навчальних закладів все ще не визнають, що вони говорять якимось 

діалектом. Однак вони вже зробили більш рішуче твердження, визнаючи діалектне 

використання свого та сусіднього поселення. Вони емоційно прив’язані до цієї 

мовної версії, тут присутній прихований престиж. Втішає те, що  вважаються 

важливими знати і діалект і літературну мову, і використовувати обидві мовні версії. 

Вони не згодні з негативними твердженнями щодо діалектнів ті до людей які 

використовують діалекти, а швидше схильні представляти діалект, як  щось 

позитивне. 

У відповідях викладачів та їхніх учнів помітний взаємозв’язок, що 

підтверджує що у погляд і ставлення педагогів, і школа мають  великий вплив на 

учнів. 

 Педагоги також стверджують, що вони не розмовляють діалектом, і у 

власному середовищі також не визнають діалект. Інтенсивна емоційна прихильність 

та прихований престиж також з'явилися і у викладачів. 

Загальна мова має високий престиж серед їхнього середовища, оскільки вони 

вважають важливим засвоїти і загальну мову. Їх погляд показує, що загальну мову 

слід освоїти замість діалектів, але вони також вважають важливим, щоб цінності  

діалектів були включені у свідомість учнів. 

З моїх досліджень та спостережень, можна сказати, що в мовних поглядах 

викладачів та їх учнів  спостерігаються невизначеність та коливання, але  

незважаючи на це, трішки повільно, но у позитивному напрямку можна виявити 

зрушення. 
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