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                                                 І. BEVEZETÉS 

1.1 Témaválasztás, célkitűzés 

Szakdolgozatom a Nyelvek és nyelvváltozatok megítélése Nagyszőlősön címet viseli. A 

saját anyanyelvéhez a legtöbb ember pozitívan viszonyul. Ez természetes jelenség. 

Sajátunkat szépnek gondoljuk, másokét pedig hajlamosak vagyunk alábecsülni. Vannak, 

akik  másokat „másfélének” látják, mint önmagukat. A másság többféle tulajdonságban 

mutatkozhat meg, az egyik ilyen tulajdonság maga a nyelvhasználat. 

Nagyszőlősön a lakosok többnyire az ukrán, az orosz és a magyar nyelvet 

használják beszédük során. Vannak csak egy anyanyelvűek és vannak kétnyelvű itt élő 

lakosok is. Azok számára, akik anyanyelvükön kivül egyáltalán nem ismernek más 

nyelvet, minden más nyelv hallatán a beszéd csak „karattyolásnak” tűnik (Fodor 1962: 

151). Akik, pedig tanultak legalább egy idegen nyelvet, igaznak valljákazt az állítást, mely 

szerint minden nyelv szép (Szabó Andrea 2008). Mindenkiben kialakul egy  más nyelvhez 

fűződő viszony. Az attitűdök hatására ítélünk helyesnek vagy jónak, illetve utasítunk el 

egyes nyelveket vagy nyelvváltozatokat. „Az előítéletet az egyént érő különböző 

természetű presztízshatások, az egyén nyelvi és a nyelvhez kapcsolódó ismeretei és 

hiedelmei anyanyelvi és általános műveltsége, környezetének szokásai, véleménye 

formálja” (Kiss 1995: 135). 

Azért vizsgálom ezt a témát, mert érdekel, hogy az itt élő emberek hogyan 

vélekednek mások anyanyelvéről, illetve hogyan viszonyulnak az ukránok a magyar 

anyanyelvűekhez, és fordítva. Vizsgálatom helyszínéül, azért választottam Nagyszőlőst, 

mert itt lakom és a település lakossága többnemzetiségű. A kutatás érdekes lehet abból a 

szempontból is, hogy az itt élő magyar és ukrán anyanyelvű polgárok milyen nyelveket 

használnak az egyes nyelvhasználati színtereken (otthon, barátokkal,üzletben stb.) 

Vizsgálatom kérdőív segítségével zajlott, két nyelven: ukránul és magyarul. Az így 

kapott adatok segítségével képet kapok arról, hogy anyanyelvükön kívül még milyen 

nyelveket használnak, illetve milyen nyelven kommunikálnak bizonyos nyelvi színtereken, 

milyen véleményük van a nagyszőlősi ukránoknak a magyarokról, illetve fordítva. 

Továbbá, hogy az adatközlők szerint, hogyan boldogul el Nagyszőlősön az a személy, aki 

csak egy nyelven beszél. És mivel minden nyelv nyelvváltozatok halmaza és a  különböző 

változatok megítélése, pedig nyelvterületenként és nyelvhasználók tekintetében is eltér, 

ezért a kérdőívben a nyelvjárással kapcsolatos kérdések is van. 
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II. A TÉMÁT ÉRINTŐ SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE 

Az utóbbi években számos vizsgálat foglalkozott a középiskolások, egyetemisták, 

pedagógusok, valamint más adatközlők nyelvekhez, nyelvváltozatokhoz kötődő szubjektív 

véleményével, valamint a nyelvek/nyelvváltozatok megítélésével is foglalkoztak. 

A kárpátaljai magyarság nyelvi és nemzetiségi sztereotípiáiról és attitűdjeiről az 

Ügynök 2000 vizsgálat adatai alapján kaphatunk képet. A módszert azért fejlesztették ki, 

hogy a beszélőknek a különböző nyelvekhez és nyelvváltozatokhoz fűződő viszonyát 

megítélhessék. A módszer lényege az, hogy látszólag az adatközlőknek különböző 

beszélőket kell megítélniük. De valójában csak egy beszélőt, aki eltérő nyelvet használ, 

különböző szempontok alapján ítélnek meg. Ha az adatközlők különböző ítéletet hoznak 

meg a beszélőkről, akkor valószínűleg a beszélt nyelvet/nyelvváltozatot ítélik meg, nem 

pedig a beszélőt. Tehát kiderül, hogy az adatközlők hogyan viszonyulnak az adott 

nyelvhez/nyelvváltozathoz. (Csernicskó szerk. 2003). 

Ennek a módszernek köszönhetően azt is meghatározták, hogy általában az válik 

szimpatikusabbá számunkra, aki nem nyelvjárásban, hanem köznyelven szólal meg(Kiss 

2001: 228). 

Kárpátalján is végeztek a magyarság nyelvi és nemzetiségi attitűdjeivel és 

sztereotípiáival kapcsolatos vizsgálatot, az eredmények alapján azt a következtetést lehet 

levonni, hogy a kárpátaljai magyarok pozitív képet alkotnak saját csoportjukról 

(Csernicskó 2003: 234-235). 

Ezt a módszert Göncz Lajos is alkalmazta. Ő a vajdasági magyar-szerbhorvát 

kétnyelvűség lélektani kutatásaival foglalkozott (Göncz Lajos 1985). 

Az ilyen típusú vizsgálat (vagyis az „ügynökvizsgálat”) kidolgozása, azért volt 

fontos,jelentős, mert ha direkt módon kérdeznek rá az adatközlőkre, hogy mi a véleményük 

egy adott nyelvről/nyelvváltozatról, akkor a válaszok feltehetően olyan hozzáállásokat 

fognak mutatni, melyekről az adatközlők, azt gondolnák, hogy ezt várják el  tőlűk. Labov 

ezt  „megfigyelői paradoxonnak” nevezte és úgy beszélt róla, hogy „Célunk, hogy 

megfigyeljünk , hogyan beszélnek az emberek akkor, amikor nem figyeljük őket” (Trudgill 

1997:49) 

„A módszer arra alkalmas, hogy közvetett módon mérje azokat az attitűdöket, 

sztereotipeket, amelyeket az egymással rendszeres kapcsolatban lévő nyelvváltozatok 

beszélői a másik nyelvváltozattal kapcsolatban kialakítottak” (Sándor–Langman–

Pléh1998:29) 
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Sándor–Langman–Pléh-féle„élő” ügynökvizsgálatot is meg kell említeni, amit 

Magyarországon végeztek, az adatközlők száma összesen százegy volt.  Az „élő” 

ügynökvizsgálat, attól különbözik a korábbiaktól, hogy nem hangfelvételre rögzített 

szövegekkel, hanem  élő ügynökkel dolgoztak. Tehát, az ügynök személyesen találkozott 

az adatközlőkkel, vagyis a második és harmadik évfolyamos egyetemi hallgatókkal, s 

mindkét esetben más-más nyelvváltozatot beszélt. A vizsgálatból, azt a következtetést 

vonták le, hogy van összefüggés a vizsgálat helyszíne  és az ügynök megítélése között, 

mert a fővárosban a sztereotípiák erősebbek , mint vidéken (Sándor–Langman–Pléh 1998: 

29-31). 

Szakdolgozatokban is végeztek ilyen típusú vizsgálatokat, mint például Liptai Dóra 

Judit, aki a debreceni nyelvjárás megítéléséről írt, valamint a palóc (Szabó 2008) és 

székely területen (Földvári 2001) beszélt változatok megítélését is vizsgálták. Zányik 

Karolina szakdolgozatában a nyelvi helyzet megítélésével foglalkozott Munkács város 

magyar és ukrán lakosságának szemszögéből. 

A szlovákia magyar viszgálatok közül célszerű megemlíteni a középiskolások 

(Sándor 2001: 87-95), valamint azokat a kutatásokat amit a magyar felvidéki pedagógusok 

körében végeztek a nyelvi viszonyulásról  (Kožík 2004: 50-58)  A nyitrai egyetemisták 

nyelvi attitűdjeivel eddig egy TDK-dolgozat (Kövér–Szabó 2003), illetve a 15. Élőnyelvi 

Konferencián Sándor Anna előadása foglalkozott.A vizsgálat során 16 nyitott kérdést tett 

fel. A kérdések az egyes nyelvváltozatokhoz és beszélőikhez kapcsolódó sztereotip 

fogalmak véleményezésére, a saját nyelvhasználat és mások nyelvhasználatának 

megítélésére, a területi nyelvváltozatokról kialakult attitűdökre, a kisebbségi magyar 

nyelvhasználat megítélésére és az egyes nyelvváltozatok jövőjéhez fűzött véleményekre 

vonatkoztak. 

Az RSS-kutatásban is megjelennek különféle nyelvi változók megítélésére és 

nyelvi attitűdre vonatkozó kérdések (Csernicskó 1998). A saját nyelvváltozatról, a 

kárpátaljai magyar nyelvről, a szókölcsönzésről való vélekedésekről is több tanulmányban 

olvashatunk (Csernicskó 2008 : 7–19, 2009: 11–27). 

Okamoto Mari és Czibere Mária kérdőív segítségével középiskolásokat kérdezett 

meg nyelvhasználati jelenségekről,  megítéléséről, nyelvjárási attitűdjükről (Czibere 2000: 

55-64, 2004: 32-39, Okamoto 2002: 342-354, 2004: 33-40). A moldvai, az ausztriai és a 

szlovéniai magyar nyelv megítéléséről, használatáról is több tanulmányban szó van (Heltai 

2007: 126–132, Bodó 2007: 123–142, Zelliger 2001: 171–183, Zelliger 2002: 383–389, 
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Bokor 2004: 180–184, Bokor 2006: 471–478, Kolláth 2004: 13–24, 2004a: 185–191, 

Gasparics 2009: 487– 492 ). 

Mostanában, az egyik gyakran felbukkanó tévhit a nyelvjárások megítélésével 

kapcsolatos. Sándor Anna, ezért a nyitrai elsőéves magyar szakos hallgatók körében 

végzett felmérést, azért esett a választás az elsőévesekre, mert ez az évfolyam még nem 

hallgatott semmilyen szociolingvisztikai vagy dialektológiai tananyagot. A felmérésből le 

lehet vonni, hogy a  hallgatók többsége beszél valamilyen nyelvjárást, de nemcsak azok 

akik valamilyen faluból érkeztek, hanem a városi hallgatók egy részére is jellemző. A 

nyelvjárással kapcsolatos különböző élményeiket leginkább a magyarországi beszélők, az 

iskolatársak és a pedagógusok vélekedése váltotta ki (Sándor 2009: 199-205). Azokban az 

intézményekben, ahol a diákok tudományos alapokra helyezett információkat kapnak a 

különböző nyelvváltozatokkal kapcsolatban, nagyobb esély van arra, hogy a velük 

kapcsolatos tévhiteket, negatív attitűdöt felszámolják. 

Presinszky Károly is a nyitrai elsőéves magyar egyetemisták körében végzett 

felmérést. Az elsőévesekre összpontosító vizsgálattal azt mérte fel, hogy a középiskolai 

nyelvtantanítás miként befolyásolja a hallgatók nyelvi attitűdjét és miként vélekednek a 

magyar nyelv változatairól. A kérdések vonatkoztak  még az egyes nyelvváltozatokhoz és 

beszélőikhez kapcsolódó sztereotip fogalmak véleményezésére, a saját és mások 

nyelvhasználatának megítélésére, a területi nyelvváltozatokról kialakult attitűdökre, a 

kisebbségi magyar nyelvhasználat megítélésére. Kiderült, hogy az adatközlők döntő 

többsége (57/63=90,47%) negatívan viszonyul a főváros nyelvhasználatához. A vidéki 

nyelvhasználat megítélésében már sokkal kevesebb negatív véleményt kaptak. A 

vizsgálatba bevont egyetemisták közül a legtöbben (26/63=41,26%) semlegesen 

viszonyulnak az említett nyelvváltozathoz.  (Presinszky 2009: 207-214). 

Lakatos Katalin disszertációjából, a kárpátaljai diákok és tanárok nyelvi/nyelvjárási 

attitűdvizsgálatának eredményeiről értesülhetünk (Lakatos 2010). Úgyszintén a nyelvi és  

nyelvjárási attitűdről, valamint a köznyelvi normatudatról  Kiss Jenő a  mihályi általános 

iskolásokat, szüleiket, pedagógusaikat kérdezte meg. Az adatközlők nyelvi tudatára 

mutatott rá és a nyelvjárási attitűdjeire. 2001–ben pedig az egyetemisták nyelvjáráshoz 

való vizsonyát vizsgálta Kárpát medencében  (Kiss 1996: 138-151, 1996a: 403-415, 1998: 

257-269, 2000: 465-467).2001-ben Kožik Diána is vizsgálatot folytatott a szenci és 

környékbeli pedagógusok nyelvjárási attitűdjét vizsgálta, egyes nyelvváltozatokhoz 

kapcsolódó viszonyulásukról. A vizsgálatban 51 pedagógus vett részt, és azt a 
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következtetést lehet levonni, hogy a pedagógusok viszonya a nyelvjárásokhoz 

értelemszerűen pozítiv (Kožik 2004: 50-58) 

Gyuriczáné Bazsika Enikőpedig nyelvi attitűdvizsgálatot folytatott Kerkakutason. 

Nyelvi-nyelvhasználati szempontból sajátos helyzetben vannak. A beszélőközösségének 

tagjainak nyelvjárásukhoz való viszonyulását, saját nyelvhasználatukról való vélekedését 

méri fel. A nyelvjárásnak ebben a közösségben rejtett presztízse van. A pozitívan 

viszonyulnak a nyelvváltozathoz. A fiatalok nyelvjárási tudását azonban teljesen eltérően 

ítélik meg: az idősek nagyobb része – kevésnek tartja, maguk a fiatalok , pedig elégedettek 

saját nyelvjárási tudásukkal (Gyuriczáné 2009: 116-123). 

  Az erdélyi, felvidéki és vajdasági magyar általános- és középiskolás diákok 

anyanyelvükhöz, az államnyelvhez és az angolhoz kapcsolódó nyelvi attitűdjeit Fenyvesi 

Anna  vizsgálta. Figyelemre méltó adat ebből a vizsgálatból a többségi nyelv rendkívül 

negatív megítélése Erdélyben. 

Danczi Annamária , a nyelvjárási hátterű gyerekek és az oktatás kapcsolatát 

vizsgálja. Arra kereste a választ, hogy hogyan hat az iskolai anyanyelvoktatás a gyerekek 

nyelvjárási beszédére. Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulóinak 

anyanyelvhasználatáról, a tanulók és a tanárok nyelvjáráshoz való viszonyáról írt. A 

kutatás a pedagógusok számára összeállított kérdőív és a tanulókkal való irányított 

beszélgetés alapján történt. A felmérés 8 pedagógus és 81 tanuló bevonásával 

készült.Feltárja, hogy a tanulók elég pozitívan állnak hozzá a nyelvjárási beszédhez, sőt 

gyakran nyelvjárásban beszélnek az órákon is. Kiemeli továbbá, hogy a kürti alapiskolában 

tanító pedagógusok fontosnak tartják a nyelvjárások oktatását is (Danczi 2011). 

Bodó–Lukács Csilla a székelyföldi tanulók körében végzett attitűvizsgálatot. Ezek a 

tanulók különböző körülményeik folytán olyan helyzetbe kerülhetnek, amelyben 

anyanyelvváltozatuk miatt pozitív, vagy negatív élmény érheti őket, s ez befolyásolhatja 

saját nyelvváltozatukhoz való viszonyulásmódjukat. Aválaszt arra is kereste, hogy hogyan 

viszonyulnak anyanyelvükhöz, saját nyelvjárásukhoz, a különböző nyelvváltozatokhoz, a 

székelyföldi tanulók.A megkérdezettek válaszaiból bebizonyosodott, hogy a helyi 

nyelvváltozat a közösségi összetartozás szimbóluma. Azonban megkell említemi, hogy két 

síkon mozog a nyelvváltozatok megítélése: egyrészt idealisztikus, elméleti, másrészt 

pragmatikus/pragmatikai dimenzióban (Bodó–Lukács Csilla 2012). 

Kárpátalján 2006-ban az ukrán, a magyar és az  orosz nyelv presztízsére 

vonatkozóan kérdőíves felmérést végeztek  300 kárpátaljai magyar bevonásával.  Ez a  

vizsgálat is, vagyis egyik része a nyelvekhez való viszonnyal, a nyelvi attitűddel 
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foglalkozott. . Először az adatközlőket az ukránhoz mint jelenlegi államnyelvhez, továbbá 

a Kárpátalján használatos magyarhoz mint kisebbségi anyanyelvhez, és az oroszhoz mint a 

volt Szovjetunióban a népek közötti érintkezés nyelvéhez fűződő viszonyukról szereztek 

tudomást. Az eredményekből kiderült, hogy akárpátaljai magyarok anyanyelvük 

tekintetében erős, pozitív irányú nyelvi attitűddel rendelkeznek. Az adatközlők szeretnek 

magyarul beszélni, oroszul fele-fele az arány, míg ukránul 2/3-uk nem szeret beszélni 

(Karmacsi 2009: 358-364). 

A szlovéniai Muravidéken élő magyarok nyelvhasználatát és nyelvváltozatait is 

vizsgálták. A kutatása során arra a következtetésre jutott Gasparics Judit, hogy az 

idősebbeknél a magyar nyelv a domináns, míg a középkorúakra inkább a kétnyelvűség 

jellemző. Arra is rámutatott, hogy a szépirodalom olvasásánál két nyelvet használnak, de a 

szakirodalom olvasásánál csak egyet használnak (Gasparics 2014). 

  Ezeket a tanulmányokat vettem figyelembe, munkám során, arra keresem a 

választ, hogy  Nagyszőlősön hogyan vélekednek nyelvekről/nyelvváltozatokról, hogyan 

viszonyulnak hozzájuk , illetve elítélik-e. 
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III. A KUTATÓPONT BEMUTATÁSA 

Nagyszőlős ukrán-magyar-orosz város. Ma a lakosságanak száma 24 275. Népességének 

összetétele a 2001-es ukrajnai népszámlálás alapján (a népesség anyanyelve): 

• Ukránok - 82,13% 

• Magyarok - 13,54% 

• Oroszok - 3,82%(Molnár – Molnár 2005) 

Az Alföldre kilépő Tisza közelében, a Fekete-hegy lábánál helyekedik el. A 

nagyszőlősi járás az egykori Ugocsa vármegye központja. 100 km-re fekszik Ungvártól, 

239 méterre a tegerszint fellett. A városon halad keresztül az Ungvár - Munkács - Szilce - 

Nagyszőlős, illetve az Ungvár - Munkács - Beregszász - Nagyszőlős - Huszt - Rahó 

országút. A települést érinti a Bátyú–Királyháza–Taracköz–Aknaszlatina-vasútvonal. A 

város fölött emelkedik a Fekete-hegy (568 m). Az elmúlt évtizedek folyamán a város ukrán 

többségűvé vált, az iparvállalatok bővítése folytán, magyarsága emiatt erősen kisebbségbe 

került. A magyarok közül sokan települtek át Magyarországra.1945-től a magyar tannyelvű 

iskolában tanulhattak a gyerekek. 1956-tól általános, illetve középiskola nyílt. A város 

sokáig önálló magyar középiskoláját virágzó tanintézményként tartották számon.  A 

brezsnyevi korszakban a magyar iskolát összevonták a város egyik ukrán iskolájával. Ezt 

azzal a szándékkal tették, hogy folyamatosan felszámolják a magyar osztályokat, mert a 

szülők a gyerekeiket ukrán osztályokba kezdték adni. A városnak azonban eddig még egy 

magyar óvodája se volt. 1990-től a magyar iskola önállóságát végre visszaállították. 1991-

től új épületben kezdték meg a tanítást. Az 1991-1992-es tanévben 28 pedagógus van és 

262 diák tanul. A Perényi Zsigmond nevet vette fel a tanintézet. 1992-ben pedig magyar 

óvodai csoport indult.  

Nagyszőlős 1998. május 28-án alakult meg a Bartók Béla Magyar Művelődési Kör. 

Soraiba fogadja a járás magyar értelmiségeket, akik pozítivan hatnak környezetükre, 

gondozzák a járás magyar irodalmi és művészeti hagyományait. 

A90-es években megoldódott magyar iskola önállóságának visszaállítása, magyar 

óvodai csoport indult, magyar nyelvű feliratok kerültek ki, felállították Perényi Zsigmond 

szobrát (Botlik–Dupka 1993: 160-165). 
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IV. A GYŰJTÉS KÖRÜLMÉNYEIRŐL 

4.1 A kutatás célja 

 A kutatás tárgya nyelvek és nyelvváltozatok megítélése Nagyszőlősön. 

A vizsgálat célja az volt, hogy megtudjam, milyen véleményük van a nagyszőlősi 

ukránoknak a magyarokról, illetve fordítva. Az is érdekelt, hogy adatközlők szerint, 

hogyan boldogul el Nagyszőlősön az a személy, aki csak egy nyelven beszél, hogy a 

magyar és ukrán adatközlők, anyanyelvükön kívül még milyen nyelveket használnak, 

illetve milyen nyelven kommunikálnak a családi, baráti közösségben, kollégáikkal, stb. 

4.2 A gyűjtés lebonyolításáról, a kérdőívről 

A gyűjtésre 2020 telén került sor. 100 nagyszőlősi  lakos vett részt benne. Én magam 

juttattam el kérdőíveimet minden adatközlőhöz, ezért  személyesen jelen lehettem a 

kitöltésnél is. Így megfigyelhettem a reakcióikat, válaszolhattam kérdéseikre és hallhattam 

megjegyzéseiket. Összesen 50 magyar és 50 ukrán nyelvű kérdőív lett kitöltve.  Magyar 

nyelven 27 nő és 23 férfi vállalta a kutatásban való részvételt. Ukrán nyelven 29 nő és 21 

férfi vett részt a felmérésben. A kérdőíves vizsgálatot ismerősök, barátok, tanárok, stb. 

körében végeztem el. 

A kérdőív anonim, 21 zárt és nyitott kérdést tartalmaz. A kérdőív elején az 

adatközlő személyi adataira kérdeztem rá: neme, születési éve, lakhelye, melyik az 

anyanyelve. A kérdőív feladatsorában az adatközlők találkoztak 5 állító mondattal is, ami a 

nyelvjárással kapcsolatos: egy 1-től 5-ig terjedő skálán pontozhattak, így minősítve a 

nyelvjárást. Ez segített annak felmérésében, hogy negatív vagy pozitív érzéseket 

kapcsolnak a nyelvjáráshoz.  Többnyire minden feltett kérdésre választ kaptam. A 

kérdőívek kitöltését minden egyes adatközlő pozitívan fogadta.  
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V. HIPOTÉZISEK 

Nagyszőlős ukrán többségű településnek számít, de természtesen az ukránokon kívül más 

nemzetiségű egyének is lakják a várost, így magyarok, oroszok is. Elkerülhetetlen az 

egymással való nyelvi érintkezés, mivel egy és ugyanazon a településen élünk, 

egészségügyi, hivatalos és másfajta ügyeinket ugyanott rendezzük. Ebből fakadóan 

kölcsönösen hatnak nyelveink egymásra,  de leginkább az államnyelv, vagyis az ukrán, hat 

a magyarra. Sőt, sok kétnyelvű beszélő is van Nagyszőlősön, többek között a vegyes 

házasságok miatt.  

• Ebből feltételezhető, hogy Nagyszőlősön gyakoribb az államnyelv 

használata a mindennapokban, főleg a hivatalos helyeken. Több erre vonatkozó 

kárpátaljai felmérés is bebizonyította, hogy minél formálisabb a beszédhelyzet, 

annál kisebb arányban használható a magyar nyelv (Beregszászi–Csernicskó 2004: 

68, Csernicskó 1998: 222, Karmacsi 2003: 100, Márku 2003: 100–104). 

• Az ukránok többsége a magyar anyanyelvűekhez pozitívan 

viszonyulnak, és ez fordítva is igaz. A pozitív viszonyt erősíti az érzelmi kötődés is, 

tehát nem ítélik meg negatívan egymást. 

• Úgyszintén az érzelmi kötődés miatt, többségük a saját anyanyelvét 

vallja majd legszebbnek. 

A nyelvjárások kapcsán is feltételezhető, hogy a nyelvek egymásra hatása miatt: 

• A nagyszőlősi beszélők többsége pozitívan viszonyul a 

nyelvjárásokhoz. 

• Úgy gondolom, hogy a nagyszőlősiek tisztában vannak a nyelvjárás 

fogalmával, ezért többen fogják azt mondani, hogy beszélnek valamilyen 

nyelvjárásban. 
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VI. A KÉRDŐÍVEK ELEMZÉSE 

A kérdőív első része az adatközlők személyi adataira vonatkozó kérdéseket tartalmazza. 

Ahogy már fentebb említettem is,összesen 50 magyar és 50 ukrán nyelvű kérdőív lett 

kitöltve. 

Az 50 magyar nyelvű kérdőívet 16-60 év közöttiek töltötték ki. Közölük 36-an 

vallják magukat magyar anyanyelvűnek, 10-en ukrán, illetve 4-en két anyanyelvűnek 

tekitik magukat, azaz az ukránt és a magyart is egyaránt anyanyelvének tekintik.Azt, hogy 

valaki két nyelvet tart anyanyelvének, abból fakadhat, hogy, aki vegyes házasságban nő 

fel, annak a személynek két anyanyelve is lesz, kutatások is bizonyítják ezt. A 

megkérdezettek közül 27-en magyar nemzetiségűnek, 23-an pedig ukrán nemzetiségűnek 

tartják magukat. 

Az 50 ukrán nyelvű kérdőívet 18-73 év közöttiek válaszolták meg. Ebből 49 fő az 

ukrán nyelvet tartja anyanyelvének, 1 fő a magyart, illetve az 50 adatközlő közül 47 fő 

ukrán, 3 fő magyar nemzetiségűnek vallja magát. 

Azon adatközlők válaszait, akik ukránul írták le véleményüket, eredeti nyelven 

közlőm, zárójelben viszont saját fordításomban közlöm magyarul is. 

A következő két diagramon, azt láthatjuk, hogy az adatközlők milyen nyelveken 

beszélnek anyanyelvűkön kívül.Az 1.1. ábrán a magyar nyelven kitöltött kérdőívek 

eredményeit láthatjuk, az 1.2. ábrán az ukrán nyelven kitöltöttekét. 

1.1 ábra A magyaron kivül milyen nyelven beszél? 

(magyar nyelvű kérdőívek lapján) 

N=50 
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9

ukránul oroszul ukránul és oroszul egyiken sem egyéb nyelv



 

16 
 

Ezek alapján láthatjuk, hogy a magyaron kivűl 18 személy beszéli az ukrán nyelvet, 

21 az oroszt, 2 személy a magyaron kivül egyiket sem beszéli, 9-en, pedig az egyéb 

nyelvet jelölték, ami általában az angol vagy olasz nyelv volt. 

Akik az ukrán nyelvű kérdőíveket töltöttek ki, azok úgyszintén beszélnek több 

nyelven is. 

1.2 ábra Az ukránon kivül milyen nyelven beszél? 

(ukrán nyelvű kérdőívek alapján) 

N=50 

 

Tehát,  ahogyan az ábrán is láthatjuk, a magyar nyelvet 10-en beszélik, az oroszt 

22-en, a magyar és oroszt is egyaránt 12-en, illetve 5-en egyéb nyelvet beszélnek ( angol, 

német, francia, szlovák), 1 fő egyik nyelvet sem beszéli az ukránon kivűl. 

Ezekből az eredményekből, arra következhetünk, hogy a nagyszőlősi 

megkérdezettek közül nagyobb arányban kétnyelvűek. A világnak több olyan pontja van, 

ahol bizonyos emberek, két vagy annál több nyelvet beszélnek, mert a mindennapi élet ezt 

kívánja meg. Ez a nyelvi jelenség ezeken a területeken általánosan elfogadott norma. De  

mit is értünk a kétnyelvűség alatt? A kétnyelvűség két nyelv kapcsolata, két etnikum 

tagjainak kapcsolatának közvetett vagy közvetlen következménye. Többféle módon 

alakulhat ki, számos tényező közrejátszik kialakulásában, érinthet egész beszélői 

közösségeket is (Burány–Juhász 2016: 5-6). 

A következő ábrán, egy összesítő diagram látható, amelyen feltüntetttem, hogy a 

100 nagyszőlősi adatközlőből hányan egynyelvűek, hányan vannak kétnyelvű tudás 

birtokában, illetve összesen hány magyar és ukrán nemzetiségű, valamint hány magyar és 

ukrán anyanyelvű van a válaszadók közül. 
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1.3 összesítő ábra 

(ukrán és magyar nyelvű kérdőívek alapján) 

N=100 

 

Az 2.1. és az 2.2. diagramok azt láthatjuk, hogy az adatközlők általában különböző 

személyekkel való kommunikáció során milyen nyelveket használnak. 

2.1 ábra Nyelvek használata különböző személyekkel 

(magyar nyelvű kérdőívek alapján) 

N=50 
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2.2 ábra Nyelvek használata különböző személyekkel 

(ukrán nyelvű kérdőívek lapján) 

N=50 

 

A 2.1. és a 2.2 ábrán megfigyelhetjük, hogy az adatközlők minden esetben több 

nyelven is beszélnek az adott személyekkel, csupán különböző mértékben. 

A magyar adatközlők válaszai alapján kitűnik, hogy a legtöbbet használt nyelv a 

szülőkkel, nagyszülőkkel, házastárssal, barátokkal és rokonokkal a magyar nyelv. Már a 

szomszédokkal és az üzletben az eladóval legtöbben az ukrán nyelvet használják. A 

kollégákkal és a rokonokkal is gyakran használják az ukrán nyelvet. Az eredményekből az 

is kiderül, hogy az orosz nyelvet is alkalmazzák az alábbi személyekkel, de már kisebb 

mértékben, illetve egyes személyekkel az egyéb nyelvet is használják. 

Az ukrán nyelvű kérdőívek (2.2 ábra) eredményeiből kétségtelenül kitűnik, hogy az 

ukrán anyanyelvűeknél az ukrán nyelv a domináns, vagyis a felsorolt személyekkel 

leginkább ukránul beszélnek.  Természetesen a magyar, az orosz, sőt az egyéb nyelvet is 

használják, de csak kis mértékben. 

Továbbá, arra kérdeztem rá, hogy Ön szerint Nagyszőlős lakosságának hány 

százaléka beszéli az ukrán nyelvet, hány százaléka beszéli a magyar, orosz nyelvet, illetve 

az egyéb nyelveket?. Százalékos arányt kellett jelölni 1-től 100-ig. A válaszokból átlagot 

vontam. A magyar válaszadók véleménye szerint Nagyszőlősnek 62,8 % - a ukrán, 23, 2 

%- a magyar, 11,8 %- a orosz , illetve 2,2%-a egyéb nyelvű.  (3.1 ábra) 
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3.1 ábra Ön szerint Nagyszőlős lakosságának hány százaléka beszéli ..? 

(magyar nyelvű kérdőívek alapján) 

N=50 

            

A következő ábra az ukrán adatközlők válaszait mutatja. Az ők válaszainak átlaga 

alapján Nagyszőlős lakosságának 62,4%-a ukrán, 24,7%-a magyar,  10,5%-a orosz és 

2,4%-a egyéb nyelvű. (3.2. ábra). 

3.2 ábra Ön szerint Nagyszőlős lakosságának hány százaléka beszéli ..? 

(ukrán nyelvű kérdőívek alapján) 

N=50 

                

Együttvéve véleményük nem tér el jelentősen,  csak 1-1 százalékkal, például az 

ukrán anyanyelvűek szerint több magyar anyanyelvű van Nagyszőlősön, mint a magyar 

anyanyelvűek szerint, illetve a magyar anyanyelvűek szerint több orosz van Nagyszőlősön, 

mint az ukrán adatközlők szerint. 
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Az ezt követő kérdés után, arra voltam kiváncsi, hogy az adatközlők 

elfogadhatónak tartják-e, ha valaki csak magyarul beszél Nagyszőlősön. (4.1 ábra) 

4.1 ábra Elfogadhatónak tartja, ha valaki csak magyarul beszél Nagyszőlősön? 

(magyar nyelvű kérdőívek alapján) 

N=50 

 

A magyar válaszadók közül 22 személy elfogadhatónak tartja, ha valaki csak 

magyarul beszél a városban. Néhány vélemény, amiért elfogadhatónak tartják:  

„Mert mindenki úgy beszél, ahogy tud és ahogy szeretne”, „mindenkinek jogában 

van úgy beszélni, ahogy kedve tartja”,  „igen, mert én sem tudtam sokáig ukránul”, „mert, 

magyar vagyok”, „ez az anyanyelvük”, „nem zavar” ,  „mindenki az anyanyelvén 

kommunikálhat”, „mert, magyar terület volt”,  „jó, hogy beszéli a nyelvet”, „ egy őshonos 

nemzetiségről van szó, végülis a legnagyobb kisebbségi nyelv”. 

Nem tartja, elfogadhatónak, mert: „Ukrajnában él, és kötelessége tudni az 

államnyelvet”, „számára nehéz lesz a kommunikálás”, „mert, környezete ukrán”, 

„Ukrajnában él, és illő lenne tudni az ukrán nyelvet”, „az államnyelv ismerete is fontos”, 

„mivel Ukrajnában élünk, legalább alapszinten tudni kell ukránul”, „egy okmányt sem fog  

tudni megkapni”, „nem ért meg másokat”, „a hivatalokban szükség van  az ukrán nyelv 

ismeretére”, „elvárt, hogy legalább minimun szinten beszéljük az ukránt”, „nehezen 

boldogul el”. 
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4.2 ábra Elfogadhatónak tartja, ha valaki csak magyarul beszél Nagyszőlősön? 

(ukrán nyelvű kérdőívek alapján) 

N=50 

 

Meglepő, hogy szinte ugyanannyian jelölték azt, hogy elfogadható, mint a magyar 

kérdőívet kitöltő személyek, viszont jóval kevesebben tartják elfogadhatatlannak, mint a 

másik csoport tagjai. Bár itt többen döntöttek úgy, hogy nem válaszolnak erre a kérdésre. 

Közülük többen tartják elfogadhatónak, ha valaki csak magyarul beszél, a következőket 

írták : «тому що, і сама розмовляю рішки угорською», «це їхнє право», це їхня рідна 

мова», «це вибір людини», «у всії є пправо розмовляти на своїй мові», «так, тому що 

йому так зручно», «тому що багато угорців проживає у місці», «свобода є», «всі 

розмовляють на тій мові на якій хочеться», «поважаю угорців» („mert, magamis 

beszélem egy kicsit a magyar nyelvet”, „ez az ők joguk” , „ez az ők anyanyelvűk”, „ez az 

ember választása”,  „mindenkinek jogában van saját nyelvén beszélni”, „igen ,mert neki 

így kényelmes”, „mert, sok magyar él a városban”, „szabadság van”, „mindenki azon a 

nyelven beszél, amelyiken szertene” , „ tisztelem a magyarokat”,)stb. 

Azok véleménye, akik nem tartják elfogadhatónak : « треба знати українську 

мову», «живемо на Україні», «потрібно знати і говорити українською», українська 

головна мова міста», «більшість населення українців», «важко тому хто лиш 

угорську мову знає», «хто живе на Україні, тому треба знати мову», «треба вчити 

українську мову», « в Україні це не припустимо». („kell tudni az ukrán nyelvet”, „mert, 

Ukrajnán élünk”, „szükséges tudni és beszélni az ukrán nyelvet”, „az ukrán a város fő 

nyelve”, „a lakosság nagy része ukrán”, „nehéz annak, aki csak magyarul tud”, „aki 
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Ukrajnában él, annak beszélnie kell a nyelvet”, „kell tanulni az ukrán nyelvet” , 

„Ukrajnában ez nem elfogadható”) stb. 

Ugyanezt a kérdést tettem fel, az ukrán nyelvvel kapcsolatosan. A magyar 

adatközlőkből 26-an elfogadhatónak tartják, ha valaki csak ukránul beszél Nagyszőlősön, 

mivel: „ez a nemzeti nyelv”, „Nagyszőlős egy ukrán város”, „ukrán közzöségek vesznek 

körül”, „ukrán területen élünk”, „magyar nyelv használata nélkül is meglehet itt élni”, 

„ez az anyanyelve”, „Ukrajnában él”. 

14-en nem tartják elfogadhatónak, azzal magyarázták, hogy: „ nem csak ukránok 

élnek a városba”, „az idősebb emberek akik már nem tudják megtanulniaz ukrán nyelvet 

tiszteletet érdemelnek (beszéljünk magyarul is)”, „legalább egy idegen nyelv elsajátítása 

fontos az anyanyelven kivűl”, „a magyart tudni kell”, „beszéljen, barátkozon más 

nemzetiséggel”. 

Az ukrán adatközlők közül 35-en tartják elfogadhatónak, ha valaki csak ukránul 

beszél,többen írták :«Це нормально», «це державна мова», «більшість населення 

українців», «національна мова»,«то є рідна мова», «Виноградів частина 

України».(„ez normális”, „ez az államnyelv”, „a lakosság többsége ukrán”, „nemzeti 

nyelv”, „ez az anyanyelv”, „Nagyszőlős Ukrajna része”). 

4-en  nem tartják elfogadhatónak, véleményük szerint: «У Виноградові мають 

знати більше мов», «потрібно спілкуватися і знати етнічні мови», «для власного 

розвитку треба знати більше мов», «не всі знають українську мову».(„Nagyszőlősön 

több nyelvet kell tudni”, „kell tudni és beszélgetni etnikai nyelveken” , „saját fejlődés 

érdekében, több nyelvet kell tudni”, „nem  mindenki tudja az ukrán nyelvet”). 11 adatközlő 

nem válaszolt. 

Láthatóan, az adaközlők többsége elfogadja azt, hogyha valaki  csak ukránul beszél, 

és kevesebb arányban vannak azok, akik nem fogadják el. 

A következő kérdés úgy hangzott , hogy Véleménye szerint hogyan boldogul az a 

szémély, aki csak magyarul beszél Nagyszőlősön? Amely nyitott kérdésként szerepelt a 

kérdőívben, ez lehetőséget biztosított arra , hogy a válaszadók ne egy előre kialakított, 

esetleg a gondolkodást befolyásoló válaszlehetőségekből kelljen választaniuk. Az ukrán és 

a magyar adatközlők válaszai nem sokban tértek el egymástól,  a legtöbben azt válaszolták, 

hogy: „nehezen”, „nehezen, mivel több helyen ukránul kell beszélni”,«важко» 

(„nehezen”) „nem könnyen, mivel Nagyszőlős ukrán , ukrán iskolákkal”, «не дуже може 

справитися» („nem nagyon tud boldogulni”) „nem tud érvényesülni”, „nem túl könnyen, 

mert az állami helyeken, leginkább csak ukránul tudnak”, „nehezen, hiszen nem 
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használhatja mindenhol a magyart, ami gondot okoz számára”. De szerencsére nem 

mindenki gondolta így, voltak pozitív válaszok is: „könnyen”, „úgy gondolom, hogy tud 

boldogulni”, „boldogulhat, mert találhat egy olyan embert, aki érti a magyart és az ukránt 

is”,«може, тому що інші люди можуть допомогти»(„mások tudnak segíteni)”, 

„nehezen , de boldogul”,«досить складно, та є мова жестів», «наші люди володіють 

добре і жестами» („gesztusokkal is tud magyarázni”) , „igen, mert sokan értenek 

magyarul”. 

Szintén feltettem ezt a kérdést az ukrán nyelvvel kapcsolatosan is „Véleménye 

szerint hogyan boldogul az a szémély, aki csak magyarul beszél Nagyszőlősön?”, az ukrán 

és a magyar válaszadók is egyetértenek azzal, hogy : „könnyen”, „jól”, „nem akad 

próblémája”, „teljesen gond nélkül boldogul”, „boldogul, mivel mindenhol ukrán nyelv 

van”, „mert, a lakosság többsége ukrán”,  „mert, több ukrán van, mint magyar”, 

„természetesen könnyen boldogul”, „könnyen, mert 80 %-a beszéli az ukránt”.  

A válaszok megoszlását tekintve látható, hogy a válaszadók szerint nem akad 

gondja annak, aki csak ukránul beszél Nagyszőlősön, ellentétben a magyar nyelvvel. 

A következő kérdésemmel ismét a válaszadók véleményére voltam kíváncsi, hogy 

szerintük mennyire szükséges (nagyon szükséges, eléggé szükséges, nem szükséges) az 

ukrán, a magyar, az orosz és az angol nyelvtudása Nagyszőlősön. (5.1 ábra) 

5.1 ábra Nyelvek tudásának szükségessége Nagyszőlősön 

(magyar nyelvű kérdőívek alapján) 

N=50 
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A magyar nyelvű kérdőívek eredményei alapján egyértelműen látszik, hogy az 

adatközlők szerint az ukrán nyelv tudása „nagyon szükséges”,  a magyar nyelv „eléggé 

szükséges”, illetve az orosz és az angol nyelv ismerete „nem szükséges” Nagyszőlősön. 

A következő ábrán az ukrán nyelvű kérdőívek eredményei lathatóak ( 5.2 ábra).  

5.2 ábra Nyelvek tudásának szükségessége Nagyszőlősön 

(ukrán nyelvű kérdőívek alapján) 

N=50 

 

Az ukrán anyanyelvűek szerint is egyértelmű, hogy az ukrán nyelv tudása „nagyon 

szükséges” Nagyszőlősön, illetve a magyar nyelv „eléggé szükséges”,  továbbá 

véleményük szerint az orosz és angol nyelv „nem szükséges”. 

A számok alapján tekintve, láthatjuk, hogy a vélemények nem nagyban térnek el 

egymástól. 

A további kérdés, úgy hangzott, hogy Előfordult már, hogy kellemetlen élményben 

volt része magyar vagy ukrán megnyilvánulása miatt? Ha igen, röviden mesélje el! A 

legtöbben, a magyar és az ukrán kérdőívet kitöltő válaszadók azt írták, hogy nem fordult 

elő velük ilyen, de persze voltak kivételek is , akikkel mégis előfordult. A magyar 

kérdőívet kitöltő személyek közül 18-an írták azt, hogy nem fordult velük ilyen elő, 10-en 

azt állították hogy igenis részesültek kellemetlen élményben valamilyen megnyilvánulásuk 

miatt. 

A magyar adatközlők élményei:„Nem nevezném kellemetlen élménynek, de mondjuk 

több helyen is volt már olyan, hogyha magyarul beszéltem akkor úgy néztek rám mint egy 

UFO-ra. Hozzáteszem ez Lembergben történt. Nagyszőlősön olyan 10 évvel ezelőtt még 
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azért fúrcsán néztek az emberek, vagyis az akkori tinédzseri körben mozgó társaim.”, 

„Előfordult, hogy hecceltek ha magyar akcentussal beszéltem. Baráti humorizálásról volt 

szó csupán”, „Nem velem történt, csupán megfigyelés, amikor a buszon voltam akkor a 

sofőr, megszólt két lányt, hogy nem magyarul, hanem ukránul kell beszélni”, „nem tudtam 

uránul és gúnyosan megjegyezték, hogy Ukrajnában vagyunk”, „igen,magyar 

megnyilvánulásom miatt kórházban, hivatalban”. 

 Az ukrán adatközlők közül 5 személy részesült kellemetlen élményben, 16 személy 

azt válaszolta, hogy velük ilyen még nem fordult elő, 29-en pedig nem válaszoltak. Az 

ukrán válaszadók tapasztalatai:«люди заходять до нас з венгерських сіл, і не миожуть 

пояснити , що їм треба, а ми догадуємося», «ні, тому що в нас всі однаково 

говорять» «прояв угорської мови, коли пацієнт не може пояснити лікарю свої 

симптоми», «так, через зазнаного українського електрика, ми не порозумілися»(„az 

emberek magyar faluból érkeznek, és a nem tudják elmagyaraázni ukránul, hogy mit 

szeretnének nekünk eladóknak, meg rákell jönni”, „nem, nálunk mindenki egyformán 

beszél”,  „kellemetlen, amikor a beteg nem tudja elmondani a tüneteit”, „igen volt, egy 

ukrán villanyos miatt, félreértettük egymást”.) 

Érdekes adat lehet az, hogy a kérdőívet kitöltő személyek melyik nyelvet tartják 

szebbnek. A következő ábrán megfigyelhetjük, hogy a magyar adatközlők melyik nyelvet 

tartják szebbnek. (6.1 ábra)  

6.1 ábra Melyik nyelvet tartja szebbnek? 

(magyar nyelvű kérdőívek alapján) 

N=50 

 

Az eredményekből láthatjuk, hogy a magyar anyanyelvűekből legtöbben a saját, 
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6.2 ábra Melyik nyelvet tartja szebbnek? 

(ukrán nyelvű kérdőívek alapján) 

N=50 

 

Az ukrán anyanyelvűek elsősorban a saját anyanyelvűket tartják szebbnek, de 

sokaknak úgyszintén mindkettő nyelv tetszik, vagyis az ukrán és a magyar is.  

Összeségében, a számok nem nagyban térnek el egymástól, valaki csak a saját 

anyanyelvét tartja szebbnek, de többen toleránsak mind a két nyelvhez, ez abból adódhat, 

hogy többen is  beszélik mindkét nyelvet, illetve a baráti, rokoni körben mindkét 

nemzetiség jelen van.  De hogy átláthatobb legyen egy összesítő diagramon (6.3ábra) 

feltüntettem az összes adatközlő válaszait. 

6.3 ábra Melyik nyelvet tartja szebbnek? 

            (ukrán és magyar nyelvű kérdőívek alapján) 

N=100 
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A felmérésben kitértem, arra a kérdésre is, hogy Megszeretné-e tanulni az ukrán 

nyelvet? Ha igen, miért? Ha nem, miért? ez a kérdés a magyar adatközlőkhőz szólt. 39-en 

azt vallották, hogy ők már beszélik az ukrán nyelvet, akik pedig nem beszélik, a következő 

válaszokat adták: „igen, megszeretném tanulni, mert  ukrán állampolgárként ez 

elengedhetetlen”, „megszeretném tanulni, mivel megkönnyítené az életemet , és gazdagabb 

lennék egy nyelvvel”, „igen, mert sok nehézségbe és kellemetlenségbe ütközök emiatt”, 

„nem, mert nem tetszik a nyelv”, „nem, mert nem igazán érdekel”, „igen, szükséges annak 

az országnak a nyelvét tudni amelyikben élünk”,  „ igen , mert nehezen boldogulok ( pl: 

üzlet, kórház stb.)” 

   A válaszokból láthajuk, hogy akik nem beszélik az ukránt, valamennyiük 

megszeretnék tanulni, azért mert néha adódnak nehézségek. Az is levonható a válaszokból, 

hogy szerintük azért fontos az nyelv ismerete, mert megkönnyítené helyzetüket. 

A következő kérdés az ukrán adatközlőkhöz szólt, Megszeretné-e tanulni a magyar 

nyelvet? Ha igen, miért? Ha nem, miért?, 22-en állították azt, hogy ők már beszélik a 

magyar nyelvet valamilyen szinten. 28-an, pedig még nem beszélik.Néhány konkrétabb 

válasz azzal kapcsolatban, hogy tanulnák-e a magyar nyelvet az ukrán nyelvtudásuak: 

«так, все дитинство провела з угорорцями так і ненавчилась розмовляти», «хотіла 

б, для власного розвитку + більше перспектив», «так, щоб вільно розмовляти з 

друзями», «хочу і працюю над цим», «ні, не було потреб», «дуже хочу вивчити для 

майбутніх перспектив» «так, нікому не завадить знати декілька мов», «так, нікому 

не помішає знати більше мов» , так, треба знати коли їду в Угорщину», «ні, тому 

що воно по-перше важча ніж англійська, та всі інші, а по-друге вже вік не той», 

хотіла б знадобиться в житті», «так, відкриває більше персепктив», «так, бо 

угорськомовна сім’я», «так, щоб краще розуміти думку дівчини»(„igen ,az egész 

gyerekkoromat magyarokkal töltöttem, de mégsem tanultam meg a nyelvet”, „igen, saját 

fejlesztésem érdekében plusz sok magyar vesz körül”, „igen, hogy szabadon beszéljek a 

barátaimmal”, „akarom és dologozzok ezen”, „nem, nem volt szükség rá”, „nagyon 

megakarom tanulni, jövőbeli perspektíváért”, „igen, senkinek nem árt meg tudni pár 

nyelvet”, „ igen amikor Magyaroroszágra utazok , tudni kell”, „ nem , mert elöszőr is 

nehezebb mint az angol, vagy a többi nyelv , és másodszor az éveim se azok” , „ szeretném, 

jól jön az életben”, „igen , nagyobb perspektívákot nyit meg”, „igen , mert magyar 

anyanyelvű rokonaim vannak”, „igen, hogy jobban értsem a baránőm gondolatát”). 

Tehát van, aki elégedett csak az ukrán nyelvtudásával, de a legtöbben szívesen 

megtanulnák a magyar nyelvet is. 
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A következő két ábrán (7.1. és 7.2. ábra) azt vehetjük szemügyre, hogy a  

nagyszőlősi lakosok, hogyan viszonyulnak egymáshoz.  

7.1 ábra Hogyan viszonyulnak az ukrán anyanyelvűekhez? 

(magyar nyelvű kérdőívek alapján) 

N=50 

 

A magyar nyelvű adatközlők válaszaiból (7.1. ábra) tisztán látszik, hogy senki nem 

viszonyul negatívan az ukrán anyanyelvűekhez. Csak pozitívan vagy semlegesen. Arra is 

választ kellett adniuk, hogy miért viszonyulnak így hozzájuk. Akik pozitívan 

viszonyulnak,a további indokokkal  magyarázták: „mert egy történelmi területen élünk”, 

„minden nyelvhez pozitívan viszonyulok”, „mert, tisztelem az anyanyelvét”, „itt élünk 

együtt”, „nincs velük semmi gondom”, „minden embernek megvan a saját anyanyelve”, 

„mert 5 nyelven beszélek”, „ nem az a fontos, hogy milyen nyelven beszél, hanem az hogy 

milyen ember”, „mert, toleráns vagyok”, „nem látom értelmét annak, hogy valakihez 

származása, identitása végett viszonyuljak máshogyan”, „mert egy területen élünk”, 

„nincs okom máshogy vélekedni”, „mivel én is beszélem az ukrán nyelvet”, „anyukám 

ukrán, apum magyar mindkét nyelvet szeretem, és tisztelem az embereket” , az utóbbinál 

kétnyelvű családban nevelkedő személyről van szó, az ilyen személyek nyelvi, érzelmi és 

kulturális szempontból is különös helyzetben vannak. Ők az eltérő anyanyelvi háttérrel 

rendelkező szülőktől motivációt kapnak, mindkét nyelv elsajátítására, és aki ismeri és 

beszéli a nyelvet csak pozitívan tud viszonyulni hozzá. 

Úgyszintén választ adtak, azok is akik a semleges válaszlehetőséget jelölték, ők a 

következőkkel indokolták: „mivel szerintem nem az a legfontosabb egy emberben, hogy 

milyen nyelven beszél”, „teljesen mindegy, hogy valaki ukrán vagy magyar, ugyanúgy 

viszonyulok hozzá, mint ő hozzám”, „nem foglalkoztat”, „egy ember személyiségét nem az 

anyanyelve határozza meg”, „nekem mindegy hogy ukrán vagy magyar csak ember 

legyen”. 
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7.2 ábra Hogyan viszonyulnak magyaranyanyelvűekhez? 

(ukrán nyelvű kérdőívek alapján) 

N=50 

 

Az ukrán nyelvű válaszadók válaszaiból (7.2. ábra) is jól látható, hogy  nem 

viszonyulnak negatívan  a magyar anyanyelvűekhez. 35 személy viszonyul pozitívan és 

15-en semlegesen a magyar anyanyelvűekhez. Azt, hogy miért is viszonyulnak pozitívan, a 

következőkkel indokolták: «працюю і спілкуюсь з угорськомовними», «тому що, в сім’ї 

є угорськомовні», «добре ставляться до мене», «тому що, маю родину 

угорськомовну», «немає різниці, якою мовою розмовляє людина, головне аби ви 

розуміли один одного», «угорськомовні люди нічим не відрізняються від 

українськомовних (крім мови), «це їх мова від народження», «вони добрі і завжди 

допоможуть», «це мова якою вони спілкуються в сім’ї», «бо вони хороші люди, мої 

друзі деякі угорці», «вони такі жителі України як і ми», «тому що , мова по своєму 

гарна», «вони бережуть і поважають свою рідну мовуі традиції»(„dolgozok és 

társalgok magyarokkal”, „azért, mert a családban vannak magyar anyanyelvűek”, „jól 

viszonyulnak hozzám”, „a rokonok magyarok”,  „mindegy milyen nyelven beszél az ember, 

fő, hogy értsék egymást”, „a magyar anyanyelvűek sehogysem különböznek az ukrán 

anyenyelvűektől (a nyelven kivűl)”, „ez az ők nyelvűk születésüktől”, „ők jók és mindig 

segítenek”, „ez az a nyelv, amivel beszélgetnek a családba”, „azért mert jó emberek, 

nekem is vannak magyar barátaim”, „ugyanolyan lakósai Ukrajnának, mint mi”, „azért, 

mert a nyelv a maga módján szép”, „ők tisztelik és védik a saját anyenyelvűket, és a 

tradiciókat”).  

Akik a semleges válaszlehetőséget jelölték, ők a következőkkel indokolták:«немає 

різниці якою мовою розмовляє особа, головне те , яка вона людина», «аби людина 
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pozitívan negatívan semlegesen
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була хороша», «немає конкретної причини» („nincs különbség milyen nyelven beszél, az 

a lényeg, hogy milyen az ember”, „fő, hogy jó ember legyen”, „nincs különösebb oka”). 

Összegezve, láthatjuk, hogy sem a magyar sem az ukrán anyanyelvűek nem ítélik 

meg negatívan egymást, mert az eredmények azt mutatják, hogy leginkább pozitívan 

vélekednek egymásról. 

A kérdőív következő kérdésében sztereotípiák voltak felsorolva és a következőkre 

kértem az adatközlőket. 

Az alábbi tulajdonságok közül jelölje meg 1-gyel azokat, amelyeket jellemzőnek tart 

a magyarokra, 2-vel jelölje azokat, amelyek az ukránokra jellemzőek, tegyen 3-ast azokhoz 

a tulajdonságokhoz, amelyek véleménye szerint sem az ukránokra sem a magyarokra nem 

jellemzőek, 4-est tegyen oda amely mindkettőre jellemző! 

 

8.1 ábra Nagyszőlősiek auto- és heterosztereotípiái 

(magyar kérdőívek alapján) 

N=50 

 

a) Önzők, a saját fajtájukat mindennél előbbre tartják.                                                                                       ____ 

b) Büszkék magukra megbecsülik önmagukat és őseik hagyományait.                                                              ____ 

c) Erőszakosak és terjeszkedők, a mások kárára akarnak előre haladni.                                                             ____ 

d) Hűségesek.                                                                                                                                                       ____  

e) Becsapnak másokat, amint lehetőségük nyílik rá, nem becsületesek, nincs bennük erkölcsi határ, amikor másokról van szó.                                                                                                                                                                            

____  

f) Becsületesek és megbízhatóak egymás között, de nem dőlnek be az idegenek mindenféle aljas trükkjeinek.                                                                                                                                                                                                       

____ 

g) Bátrak és haladó felfogástíak, felkelnek saját dolgaik védelmében, megvédik azt. ami az, övék, és nem lehet őket kiforgatni 

abból, amit jogosan megszereztek.                                                                                                      ____  

h) Összetartanak, másokat kirekesztettek maguk közül.                                                                                     ____ 

i) Békeszeretőek, szeretik az embereket, csak az ellenségeikkel szemben él a szívükben gyűlölet.                  ____  

j) Erkölcstelenek és becstelenek.                                                                                                                         ____ 

k) Tisztességesek és becsületesek.                                                                                                                       ____  

l) Gyűlölködnek, különösen rosszindulatúnk a nem hozzájuk tartozókkal szemben.                                          ____  
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Amint a 8. 1 ábrából kitűnik hogy a  b, d , f, g, i, illetve a k betűvel 

jelölttulajdonságok a pozitívak közé sorolható, a többi pedig a negatívak közé. A 8. 1 ábrán 

látható, hogy az előbbieket először is leginkább a saját csoportukra tartották jellemzőnek, 

tehát a magyarokra, illetve az adatközlők többsége, azt vallották, hogy mindkettőre 

jellemzőek ezek a tulajdonságok, tehát a magyarokra is és az ukránokra is. 

   A 8.2 ábrán az ukrán adatközlők válaszait is feltüntettem. 

8.2 ábra Nagyszőlősiek auto- és heterosztereotípiái 

(ukrán kérdőívek alapján) 

N=50 

 

A legtöbb adott sztereotípiákrólaz ukrán adatközlők legnagyobb része, úgy vélte, 

hogy semleges, vagyis vagy mindkét népcsoportra vagy egyikre sem jellemzőek az adott 

állítások. 

Ennél a kérdésnél, láthatjuk, hogy nagyobb arányban a  magyarok és az ukránok is 

pozitívan vélekednek egymásról, illetve önmagukról is. 

   Megkértem arra is az adatközlőket, hogy egy ötfokú skálán értékeljék előbb azt, 

hogy  mennyire jellemzőek (1=egyáltalán nem jellemző, 5= teljesen jellemző) némely 

tulajdonságok az ukránokra, majd azt, hogy ugyanezek a tulajdonságok mennyire illenek a 

magyarokra. A 9. 1 ábrán az ukránokra jellemző tulajdonságokat tüntettem fel. Az 

eredményekből átlagot számítottam. 
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9.1 ábra Ukránok jellemző tulajdonságai 

N=50 

 

Az adatok azt mutatják, hogy az ukránok saját közzösségükhez pozitívan 

viszonyulnak. 

   A 9.2 ábrán a magyarokra jellemző tulajdonságokat figyelhetjük meg. 

9.2 ábra Magyarok jellemző tulajdonságai 

N=50 

 

A kapott eredményekből itt is megfigyelhető, hogy a magyarok pozitívan szemlélik 

közzöségüket. 
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Ugyanakkor összegezve a két ábrán látható eredményt, arra lehet következtetni, 

hogy a nagyszőlősi ukrán és a magyar közösségekben pozitív kép él saját csoportjukról, és 

nem tekintenek ellenségesen egymásra, sőt, az ukránok összetartóbbnak látják a 

magyarokat, mint ők saját magukat. 

  Az adatközlőknek nemcsak az ukránok és a magyarok jellemző tulajdonságairól 

kellett nyilatkozniuk, hanem  a magyar, illetve az  ukrán nyelv jellemzésére is megkértem 

őket. Az ukrán, illetve a magyar adatközlők hasonló tulajdonságokat írtak, ezért 

egybevontam válaszaikat. A magyar adatközlőkből 10-en nem válaszoltak, az ukránból 

pedig 6-an. Először a magyar nyelv általuk megfogalmazott jellemzőit tüntettem fel.  Az 

egyes jellemzők azonosságuk és közös vonásaik miatt több kategóriába sorolhatóak.  

1. A szavakkal, illetve a kifejezésekkel összefüggő válaszók: «важка» 

(„nehéz”), «багатозначна» (sokértelmű”) ,„gazdag”, „gazdag a szókincse”, 

„színes”,  „szép” , „sokértelmű”,  „kifejező”, „egyedi”,  „választékos”, „ 

bőszókincsű”, „hosszú szavak”, „különböző”, „közvetlen”, „magasztos”, 

lakonikus”, „többértelmű”.  

2. A nyelvtant jellemző tulajdonságok: „nehéz a nyelvtan”, „ nehéz”,  

„nehéz a nem magyar ember számára is”,  „összetett”, „nem könnyű”, 

„bonyolult” , «важка», «складна», (nehéz). 

3. Kiejtés és hangzás : „melódikus”, „kellemes” „szép”, „komoly”, 

„dallamos”, „kemény”, „nem melódikus”, „gyönyőrű”, „kemény a kiejtésében”, 

„lágy kiejtésében”, «тверда у вимові» („kemény a kiejtésben”), «не милозвучна в 

прозі» ,(prózában nem melodikus). 

4. A tanulhatósága: „nehezen megtanulható”, „nehéz elsajátítani”, 

„nehéz megtanulni”, „elég nehéz a tanulásban”, „nagyon nehéz megtanulni a 

nyelvet” , „majdnem a legnehezebb”, «складна у вивчені» , «важка до 

вивчення», «важко вивчити» (nehezen tanulható). 

5. Az érthetőséget megnevező válaszok:„érthető”. 

 

Az ukrán nyelv jellemzőit úgyszintén különböző kategóriákba sorolhatjuk: 

1. A szó illetve a kifejezéssel összefüggő válaszók:  „átlagos”, 

„semleges”, „kiszámithatalan”, „gazdag a szókincse” ,  „színes”, „szép”, 

«багата виразністю» („gazdag kifejezésben),. 

2. A nyelvtant jellemző tulajdonságok:„könnyebb a magyarnál”, 

„nehéz”,«легка» („könnyű”). 
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3. Kiejtés és hangzás : „melódikus”, „harmonikus”, „kemény” , 

„zord”, „dallamos”, , „szép hangzású”, «соловїна», «мелозвучна», «мелодійна» 

( melodikus), «досить співуча» („éneklő”). 

4. A tanulhatósága: „elérhető”, „könnyen megtanulható”, „könnyű”, 

„közepes nehéségű”, «легко вивчити» (könnyű megtanulni”). 

Két olyan kategória van, amely nagy arányban fordult elő.  A leggyakoribbak a 

kiejtéssel és a hangzással összefüggő válaszok.  A második helyen a tanulhatóságot 

megnevező válaszok állnak, tehát a legtöbbet előfordult  válaszok  ezekbe a kategóriákba 

sorolhatóak. 

Mindegyik természetes nyelv nyelvváltozatok együttese. Mindegyiknek van 

valamilyen nyelvi sajátossága. A nyelvváltozatoknak két fő típusát szoktuk elkülöníteni. 

Az egyik típust a társadalmi nyelvváltozatok alkotják.A másik nyelvváltozattípust a területi 

nyelvváltozatok alkotják. Ez utóbbi típus legismertebb tagjai a nyelvjárások ( Kiss 2017 : 

199). Ezért adatkőzlőimnek a nyelvjárással kapcsolatosan is tettem fel kérdéseket. Érdekes 

adatokat láthatunk a következő ábrákon: hiszen a köztudatban az a vélekedés él, hogy a 

városiak nem beszélnek nyelvjárásban. 

Az alábbi diagramon a nyelvjárást beszélő és nem beszélő adatközlők száma 

található. 

10.1 ábra Beszél valamilyen nyelvjárásban? 

(magyar nyelvű kérdőívek alapján) 

N=50 

 

A magyar adatközlőkből 35-en vallják azt, hogy igenis beszélnek valamilyen 

nyelvjárásban, 15-en pedig, azt mondják hogy ők nem beszélnek. 
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10.2 ábra  Beszél valamilyen nyelvjárásban? 

(ukrán nyelvű kérdőívek alapján) 

N=50 

 

Összehasonlítva a két ábrát, láthatjuk, hogy az eredmények nem nagyban térnek el 

egymástól. Az ukrán kérdőíveket kitöltő adatközlőkből 37-en vallják azt, hogy ők 

beszélnek nyelvjárában, illetve 10-en azt állítják, hogy ők nem beszélnek semmilyen 

nyelvjárásban. 

  Egyértelműen látszik, hogy a nagyszőlősi adatközlők nagyobbik része tudatában 

van annak, hogy ő igenis beszél nyelvjárásban. 

 Az alábbi összesítő diagramon (10.3 ábra) bemutatom a 100 adatköző válaszait, 

hogy átláthatobb legyen. 

10.3 ábra  Beszél valamilyen nyelvjárásban? 

(ukrán és magyar nyelvű kérdőívek alapján) 

N=100  
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Ha valakinek a nyelvhasználata a normától eltér, hajlamosak vagyunk elítélni őt. 

Negatív véleményünk lehet azokról, akik a kommunikáció során nem odaillően, vagy ha 

valamilyen szituációhoz nem illően ad hangot gondolatainak. A nyelvjárást mindenki 

szüleitől, illetve nagyszüleitől tanulja meg, ez, amit kiskorunk óta otthon szoktunk 

használni, ezért nem mindig sikerül hirtelen  „áttérni” a sztenderd nyelvváltozatra. Mivan 

akkor,  ha valaki nyelvjárásban beszél? Hogyan vélekednek, illetve hogyan ítélnek meg 

egy nyelvjárásban beszélő embert egy város lakói? Sok kutató kereste már ezekre a 

kérdésekre  a választ.  

  Én is affelől érdeklődtem, hogy a nagyszőlősi adatközlőknek mi a véleményük, 

azokról akik nyelvjárásban beszélnek. A következő diagrammon a magyar adatközlők 

válaszait tüntettem fel. 

11.1 ábra Mi a véleménye azokról, akik nyelvjárásban beszélnek? 

(magyar nyelvű kérdőívek alapján) 

 N=50 

 

32 személy elfogadhatónak tarja, 15 helyesnek, illetve 1 személy nem tartja 

helyesnek, ha valaki nyelvjárásban beszél. 2 személy nem válaszolt erre a kérdésre.  

Azt hogy miért tarják így megindokolták. A következőket írták, helyesnek tartom 

mert: 

„ez normális számukra”, „ilyen környezetben élnek”, „értéket képvisel”, „az is a 

kultúra része”, „mert jó”, „mert mindenkinek megvan a saját vélemyénye”, „mindenhol a 

világon vannak nyelvjárások”. 

Elfogadhatónak tarom, mert: „ilyen közegben nőtt fel és nem tehet róla”, „mert 

megmaradnak az ősi kárpátaljai nyelvek”,  „magam is beszélem”,  „számomra ez a 

normális, hiszen én is beszélek így”, „én is szoktam használni”, „ van aki csak így tud 
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beszélni”, „minden nyelvjárás lehet  szép, tetszik és nem ellenzem”,  „mindenkinek joga 

van hozzá, hogy úgy beszéljen ahogyan ő akar”, „a nyelvjárás egy hagyomány és minden 

ember úgy beszél ahogy kényelmesebb neki”,  „ez természetes”. 

Nem tartom helyesnek, mert: „irodalmilag helyesnek kell beszélni mindenkinek”. 

Az ukrán adatközlőknek ugyanerre a kérdésre kellett választ adniuk. 

11.2 ábra Mi a véleménye azokról, akik nyelvjárásban beszélnek? 

(ukrán nyelvű kérdőívek alapján) 

N=50 

 

A magyar adatközlőkhöz hasonlóan válaszoltak  az ukrán kérdőíveket kitöltő 

személyek is. A három válaszlehetőségből 13 jelölték a helyesnek tartom 

válaszlehetőséget, 35-en az elfogadhatónak tartom és 1 a nem tartom helyesnek 

választották.1 személy nem válaszolt. Úgyszintén megindokolták miért tartják így.  

   Azok véleményei akik helyesnek tartják ha valaki nyelvjárásban beszél: «для 

кожної місцевості є свій діалект», «це частина нашої культури», «в місті багато 

розмовляють», «ми народилися на Закарпатті», «тому що живемо на Закарпатті», 

«людина має право розмовляти так як вона хоче», «діалект рідної мови»(„mert, 

minden településnek megvan a saját nyelvjárása”, „ez a kultúránk része”, „a városban 

sokan beszélnek így”, „mert, Kárpátalján születtünk”, „azért, mert Kárpátalján élünk”, 

„mindenkinek jogában van úgy beszélni ahogy akar”, „a nyelvjárás az anyanyelyhez 

tartozik”). 

Azok gondolatai akik elfogadhatónak tartják:«великий історичний вплив на 

суспільство», «залежить від території і традицій», «так зручно», «сама так 

розмовляю», «так вона спілкується з рідними», «людина завжли буде розмовляти 

діалектом», «це залежить від власного бажання», це є характерним для 
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Закарпаття», «діалект є історією, яка повинна зберігатися якомога довше», 

«багато зараз людей, що розмовляють суржиком, діалектом», «діалект- це цікаве 

обєднання людей, вирізняє групу серед інших», «діалект рідної мови назавжди засів у 

підсвідомість»(„elfogadhatónak tartom, mert történelmi hatása van a társadalomra”, 

„mert területtől és hagyományoktól függ”, „így kényelmes”, „magam is beszélek 

nyelvjrásban”, „úgy beszél a családjával”, „az ember mindig nyelvjárásban fog beszélni”, 

„ez a saját  akaratól függ”, „ez jellemző Kárpátaljára”, „a nyelvjárás történelem és 

minnél tovább kell hogy megőrzödjön”, „most sok ember van aki nyelvjárásba beszél”, „a 

nyelvjárás érdekes, kiemel egy csoportot a többi közül”, „az anyanyelv nyelvjárásásörökre 

megmarad a tudatalattiba”). 

Annak az egy személynek a véleménye, aki nem tartotta helyesnek: «не вважаю 

правильним, тому що діалект засмічує мову» („nem tartom helyesnek mert a nyelvjárás 

„beszenyesíti” a nyelvet”). 

A megindokolt válaszokból láthatjuk, hogy nem ítélik el az adatkőzlök azokat akik 

nyelvjárásban besznélnek, a többsége elfogadhatónak, sőt helyesnek tartja.  

Minden közzöségben vannak elterjedt sztereotípiák a nyelvváltozattal 

kapcsolatosan. Egy 1-től 5-ig terjedő (1‒egyáltalán nem értek egyet, 5‒teljesen egyet 

értek) skálasegítségével az adatközlők arról nyilatkozhattak, mennyire értenek egyet a 

következő állításokkal: a) Ma már kevesen beszélnek nyelvjárásban; b) A pedagógus 

feladata, hogy a nyelvjárási beszéd helyett a köznyelvet sajátíttsák el a tanulókkal; c) 

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

változata; e) Az iskolában csak köznyelven kell beszélni; f) A nyelvjárásban beszélő ember 

műveletlen; g) Jó ha beszélünk valamilyen nyelvjárást is, és ismerjük a köznyelvet is, h) A 

nyelvjárás érték, fontos a megőrzése, j) A nyelvjárás az eredeti romtalan nyelvváltozat k) 

A pedagógusok feladata, hogy a köznyelv oktatása mellett a nyelvjárások értékeire is 

felhívja a figyelmét. 
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12.1 ábra Mennyire ért egyet a következő állításokkal, mennyire tartja igaznak? 

(magyar nyelvű kérdőívek alapján) 

N=50 

 

 Az adatkőzlők egyetértenek azzal az állítással, hogy napjainkban elengedhetetlen a 

köznyelv elsajátítása, azonban jó, ha beszélünk valamilyen nyelvjárást is, és ismerjük 

mellette a köznyelvet is. Egyértelműen pozitív, hogy a többsége egyet értet azzal az 

állitással, hogy a nyelvjárás érték, fontos a megőrzése, illetve hogy a pedagógusok 

feladata, hogy a köznyelv oktatása mellett a nyelvjárások értékeire is felhívja a tanulók  

figyelmét. 

12.2 ábra Mennyire ért egyet a következő állításokkal, mennyire tartja igaznak? 

(ukrán nyelvű kérdőívek alapján) 

N=50 

 

Az ukrán kérdőívet kitöltő személyek válaszai nem nagyban térnek el az 

előbbiektől. Majdnem mindenki egyetértet azzal az állítással, hogy jó ha beszélünk 

valamilyen nyelvjárást is, és ismerjük a köznyelvet is. Azzal is egyetértettek, hogy 

napjainkban elengedhetetlen a köznyelv elsajátítása, de mégis úgy gondolják hogy a 

nyelvjárás érték, fontos a megőrzése, és kevesen tartják a nyelvjárásban beszélő embert 

műveletlennek. 
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VII. BEFEJEZÉS 

Dolgozatomban a nyelvek és nyelvváltozatok megítélését vizsgáltam Nagyszőlősön. 

Nagyszőlős egy ukrán város, viszont más nemzetiségűek is élnek itt, ezért sok a kétnyelvű 

személy. Ennek értelmében arra kerestem a választ, hogy melyik nyelvet használják 

gyakrabban az itt elő emberek, illetve hogyan vélekednek mások anyanyelvéről, hogyan 

viszonyulnak az ukránok a magyar anyanyelvűekhez, illetve a magyar anyanyelvűek az 

ukrán anyanyelvűekhez. 

Feltételeztem, hogy Nagyszőlősön gyakoribb az ukrán nyelv használata. Az ukrán 

nyelvű kérdőívek eredményeiből egyértelműen kitűnik, hogy az ukrán nyelv a domináns. 

A magyar nyelvű kérdőívek eredményeiből is látható volt, hogy az ukrán nyelvet gyakran 

használják, főleg szomszédokkal és az üzletben, viszont a családi körben leginkább a 

magyar nyelvet használják. 

Az ukránok és a magyarok egymáshoz való viszonyát vizsgálva, világossá vált az a 

tény, hogy pozitívan viszonyulnak egymáshoz, ez a feltételezés teljes mértékben 

beigazolodótt. 

A következő feltételezésem, az volt, hogy a válaszadók többsége saját anyanyelvét 

fogja a legszebbnek tartani. Ez is csak részben igazolódott be, mivel az ukrán 

anyanyelvűek többsége a saját nyelvét jelölte a legszebbnek, a magyar anyanyevűek 

többsége viszont mindkettőt, vagyis az ukránt és a magyart is. Ez is csak azt jelzi, hogy 

mennyire toleránsak a magyar anyanyelvűek másokhoz. 

A nyelvjárások kapcsán is volt néhány feltételezésem. 

Hipotézisként feltüntettem, hogy az adatközlők pozitívan viszonyulnak a 

nyelvjáráshoz. A kérdőívek eredményei azt mutatják, hogy elfogadóak a nem köznyelvi 

változatokkal, sőt a többségük azt vallja, hogy beszél valamilyen nyelvjárásban. Ezáltal 

még egy hipotézis beigazolódott: az, hogy a nagyszőlősi lakosok tisztában vannak a 

nyelvjárás fogalmával, s a többségük magát nyelvjárási beszélőnek vallotta. 

 A kutatásom célját elértem, mivel választ kaptam munkám tervezésekor 

megfogalmazott kérdéseimre. Szülővárosom, lakóhelyem lakói akár ukrán, akár magyar 

anyanyelvűek, akár kétnyelvűek, pozitívan viszonyulnak anyanyelvükhöz, anyanyelvük 

különböző változataihoz. Ugyanakkor elfogadóak más anyanyelvűekkel szemben, 

elismerik más nyelvek értékeit is. Ez a tolerancia elengedhetetlen feltétele a békés 

együttélésnek egy soknemzetiségű vidéken. 
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РЕЗЮМЕ 

Тема моєї роботи: «Оцінка мов та варіантів мов у місті Виноградів». Дослідження я 

проводила на основі анкетного опитування у 2020 році.  Анкети заповнили 100 осіб, 

на двох мовах, тобто 50 осіб заповнили угорською мовою, та 50 осіб українською 

мовою. 

Моєю ціллю було дізнатися якою мовою люди частіше користуються у місті 

Виноградів, що вони думають про рідну мову інших, і як українці ставляться до 

носіїв угорської мови та як угорські носії мови ставляться до носіїв української 

мови. Мене ще цікавило те, як вони відносяться до діалектів, і до тих людей які 

розмовляють якимось діалектом. 

Свою мету я досяла, тому що отримала відповіді на всі поставлені запитання. 

По результатам можна побачити, що українці та угорці, позитивно ставляться один 

до одного. 

Щодо діалектів, то результати анкетування показують, що виноградівці 

вважають припустимим діалекти, не осуджують людей які так розмовляють,  і навіть 

більшість із них незаперечили, а признали, що вони і самі розмовляють діалектом. 
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Mellékletek 

1) Ukrán nyelvű kérdőív 
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2) Magyar nyelvű kérdőív 
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