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Bevezető a 15. Élőnyelvi Konferencia kötetéhez 

 

A l5. Élőnyelvi Konferencia „Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák” címmel 2008. 

szeptember 4-6-án került megrendezésre Párkányban (Szlovákia). A konferenciát az MTA 

Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi Osztálya
1
 (Budapest), a Gramma Nyelvi Iroda 

(Dunaszerdahely, Szlovákia) és a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok 

Kara (Nyitra, Szlovákia) szervezte. Ez a kötet a 15. Élőnyelvi Konferencián elhangzott és 

bemutatott előadások, poszterek és műhelyek szerkesztett és lektorált változatait tartalmazza. A 

közreadott írások bemutatása előtt az Élőnyelvi Konferenciákról általában és a legutolsó 

konferencia tematikájáról néhány információt fontosnak tartunk megemlíteni. 

Az Élőnyelvi Konferenciák kezdeményezője Kontra Miklós volt, aki az MTA Nyelvtudományi 

Intézet Élőnyelvi Kutatócsoportjának, majd Élőnyelvi Osztályának a vezetője volt 1985-től 2008-

ig. Az Élőnyelvi Konferenciák olyan szociolingvisztikai kutatási eredmények bemutatására 

nyújtanak lehetőséget, amelyek elsősorban a mai magyar nyelvváltozatokra, ezen belül a hazai 

magyar nyelvváltozatokra, a határainkon kívüli magyar nyelvváltozatokra, valamint a 

magyarországi kisebbségi nyelvváltozatokra irányulnak. Az Élőnyelvi Konferenciákat – az 

újvidéki Papp György nyelvész találó kifejezésével – kocsikerék-modell szerint rendeztük: az 

elsőt Budapesten 1988-ban, a másodikat Újvidéken 1989-ben, a harmadikat megint Budapesten 

1990-ben, a negyediket Kolozsváron (1991), az ötödiket Nyitrán (1992), a hatodikat ismét Pesten 

(1993), a hetediket a szlovákiai Nagymegyeren (1994), a nyolcadikat Ungváron (1995), a 

kilencediket Szegeden (1996), és a tízediket Bécsben (1998). A tízedik után az Élőnyelvi 

Konferenciák önállósultak, a szervezők immár az MTA Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi 

Osztálya nélkül adják tovább a stafétabotot, a megrendezés jogát egy-egy újabb önkéntesen 

jelentkező intézménynek. A 11. Élőnyelvi Konferenciát (2000-ben) az újvidéki Magyar Tanszék 

nyelvészei rendezték, a 12.-et (2002-ben) a Nyíregyházi Főiskola magyar nyelvészei, a 13.-at 

(2004-ben) a kolozsvári Magyar Tanszék nyelvészei, a 14.-et (2006-ban) pedig az ELTE 

nyelvészei és 2008-ban immár a 15.-et rendeztük meg. Terveink szerint a 16. Élőnyelvi 

Konferencia 2010-ben a kárpátaljai Beregszászon kerül megrendezésre. 

Az elmúlt 20 évben az Élőnyelvi Konferenciák voltak a kárpát-medencei magyar nyelvészek 

együttműködésének legfőbb fórumai. Az Élőnyelvi Konferenciák hatására számos kutatóközösség 

alakult, többek között olyan hazai és nemzetközi pályázatok keretében, mint az OKTK, RSS 

(Prága) (vö. „A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén” című könyvsorozatot), 

az NKFP (vö. „A nyelvi másság dimenziói” cimű kutatást), EU FP6 (vö. „DILING”), Termini 

Kutatóhálózat. A kutatási eredményekből számos hazai és külföldi tanulmány és kötet született 

(vö. Az MTA Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi Osztályának válogatott bibliográfiáit, I. 1987-

1997; II. 1997–2007, utóbbi elérhető a Nyelvtudományi Intézet honlapján: www.nytud.hu). 

A szociolingvisztikai kutatások eredményei azt igazolják, hogy minden nyelv alkalmas arra, 

hogy segítségével ki tudjuk fejezni gondolatainkat, hogy különböző helyzetekben a kommunikáció 

eszköze legyen. A kétnyelvűségi kutatások egyik törekvése arra rávilágítani, hogy a kétnyelvű 

beszélő számára két nyelv ismerete és használata ugyanolyan természetes, mint az egynyelvűeknél 

egyetlen nyelv ismerete és használata. A nyelvváltozatok kutatói számtalan esetben igazolták, 

hogy a nyelvváltozatok (legyenek azok területi, társadalmi vagy kontaktusváltozatok) 

létjogosultsága vitathatatlan. 

                                                 
1
 A 15. Élőnyelvi Konferencia szervezése közben, 2008. májusában az osztály új elnevezést 

kapott: Nyelvtechnológiai és Élőnyelvi Osztály. 

 

http://www.nytud.hu/
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A fenti bekezdés általános megállapításaiban kiemelt szavak is mutatják, hogy hogyan 

alkothatunk nyelvi, nyelvészeti véleményt, hogyan hozhatunk létre (társadalmi, politikai esetleg 

erkölcsi) értékítéleteket. Ezeket az értékeléseket megfogalmazhatják az egyének vagy különböző 

társadalmi csoportok (például az értelmiség) általában a nyelvekről, a saját nyelvről, 

nyelvváltozatról, illetve egy másik nyelvről, nyelvváltozatról, de akár egy-egy nyelvi változóról és 

használóiról, a beszélőkről. A Kárpát-medencében élő magyarok több nyelvváltozatot beszélnek 

és évszázadok óta számos, más nyelvet beszélő közösséggel élnek együtt. A nyelven belüli 

különbségek és a nyelvek sokfélesége lehetőséget ad többek között arra is, hogy a nyelvekről, 

nyelvváltozatokról kialakuljanak bizonyos ideológiák, attitűdök és sztereotípiák. Az élőnyelvi 

kutatásokban éppen ezért fontos szerephez jut a nyelv és a hatalom összefonódásából fakadó 

sémák nyelvhasználatra gyakorolt hatásának a leírása is. 

Jelen kötet, melynek központi témái a nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák, a 15. 

Élőnyelvi Konferencián szereplő 50 előadás, 14 poszter és két műhely anyagából (vö. a 

konferencia programját kötetünk végén) azokat gyűjti egybe, amelyeket maguk a szerzők 

kötetünkben meg kívántak jelentetni, illetve amelyeket a lektori vélemények publikálásra 

alkalmasnak találtak. A 15. Élőnyelvi Konferencián sikerrel megrendezett kerekasztal-beszélgetés 

anyagát, amelynek témája kötődött a konferenciához (Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák a 

nyelvészek társadalmi felelőssége a kutatásban és a szemléletformálásban) külön kötetben 

tervezzük megjelentetni. 

A konferencia központi témáihoz illeszkedően a jelen kötetben szereplő írások tematikája, 

módszertani háttere szerteágazó. Szólnak a magyar nyelvről éppúgy, mint a határainkon innen és 

túl élő közösségekben érvényesülő nyelvi, nyelvhasználati jelenségekről. 

Kezdjük ezek rövid bemutatását a fentiekben már említett Termini Kutatóhálózattal 

kapcsolatos írásokkal! Mindenekelőtt megemlítjük, hogy a kutatóhálózat alapvető feladata a 

magyar-magyar szótár, illetve adatbázis építése, mely része azoknak a „határtalanítás”-nak 

nevezett lexikológiai és lexikográfiai, valamint korpusznyelvészeti munkálatoknak, melyeknek az 

a célja, hogy az újonnan készülő vagy átdolgozott magyarországi nyelvészeti kiadványokban 

jelentőségüknek megfelelően jelenjenek meg a magyar nyelv határon túli (ht) változatai. Jelen 

kötetben Lanstyák István a ht magyar szókincs változatosságának dialektális, regiszterbeli, időbeli 

és stilisztikai aspektusáról ír. Benő Attila a ht-online lexikai adatbázisra alapozva a köznyelvi 

lexikai egységek szemantikai sajátosságait a kisebbségi magyar nyelvváltozatokban kutatja. Ezen 

kívül az Imre Samu Nyelvi Intézet műhelyének keretében bemutatott írások közül Kolláth Anna a 

muravidéki ht szavak gyakorisági vizsgálatának eredményeit ismerteti, Szoták Szilvia a ht 

adatbázis őrvidéki elemeit és gyakoriságukat vizsgálja. 

Csoportos kutatás eredményeit ismerteti Kontra Miklós, aki tanulmányában egy budapesti 

reprezentatív mintán végzett vizsgálat alapján két nyelvi előítéletnek a társadalmi disztribúcióját 

mutatja be, majd azt vizsgálja, hogy az előítéletesség miképp korrelál bizonyos grammatikalitási 

ítéletekkel és szóbeli mondatkiegészítésekkel. A tanulmányban elemzett adatok két különböző 

időpontból (1988, 2005) származó terepmunka eredményei. Ugyancsak budapesti mintán, ezúttal 

értelmezett mintán alapul Borbély Anna tanulmánya. Vizsgálatában két morfológiai változó jelölő 

minőségét vizsgálja a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (BUSZI) 2. változatában. Ez a 

vizsgálat része annak a kutatásnak, amelyben a BUSZI kutatói – a beszélők státusza és a 

beszédhelyzet formalitása szerint – a nyelvi változók standard-nemstandard váltakozásának 

statisztikailag megragadható rendszerszerűségét vizsgálják. Morfológiai változó kerül górcső alá 

Mátyus Kinga tanulmányában is, melyben a szerző azt vizsgálja, hogy – Mindszenten és Szegeden 

– hogyan jelenik meg a (bVn) változó öt- és tízéves gyermekek beszédében. 

A fentiekben szintén említett „A nyelvi másság dimenziói” (NKFP) projektum adatbázisra 

három tanulmány is épült. Bartha Csilla, a kutatás konzorciumvezetője a nyelvideológiák, 
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attitűdök és nyelvcsere kapcsolatában a nyelvmegtartással és a kétnyelvűséggel kapcsolatos 

véleményeket dolgozta fel. Erb Maria az etnikai heterosztereotípiákat a tarjáni német közösségben 

vizsgálta. Írásában a teljes körű elemzésre törekvés jegyében a kvantitatív adatok mellett nagy 

hangsúlyt fektetett az adatközlői reakciókra, megjegyzéseikre, melyek betekintést nyújtanak a 

tarjáni németek és a vizsgált népcsoportok közötti viszonyrendszerbe. Tuska Tünde az attitűdöket, 

sztereotípiákat a magyarországi szlovák kisebbségi közösségben elemezte. Ugyancsak a 

magyarországi szlovákok közösségében végzett kutatási eredményeket ismerteti Tóth Sándor 

János és Hornokné Uhrin Erzsébet. Írásukban a szlovák nyelvi kurzusok résztvevőinek 

nyelvtanulási motivációit ismertették. 

A magyarországi nyelvi kisebbségeknél maradva, kötetünkben a siketek társadalmi és nyelvi 

helyzetével két tanulmány is foglalkozik. Suri Andrea írásából megtudhatjuk – a szerző saját 

tapasztalataiból kiindulva –, hogy egyetemi tanulmányai során egy hallássérült egyetemi hallgató 

a mindennapokban miféle akadályokba ütközik. Leírja, hogy helyzetével kapcsolatban a 

társadalomban milyen előítéletek tapasztalhatók, és hogy a jelnyelvi jogok érvényesítése még 

napjainkban is komoly kihívást jelent. Hattyár Helga tanulmányában a magyarországi siketek 

nyelvelsajátítását a sztereotípiák, előítéletek és attitűdök összefüggésében elemezte. 

A konferencia helyszínének köszönhetően a szlovákiai magyar közösség nyelvével, 

nyelvhasználatával foglalkozik a kötet legtöbb írása. Szabómihály Gizella dolgozatában a szlovák 

fórumozók véleményét elemzi a szlovákiai magyarok nyelvhasználati jogairól és 

nyelvhasználatáról. Több írás a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem magyar egyetemisták 

körében végzett attitűdvizsgálatainak eredményeit ismerteti, melyek különböző kérdésekre 

összpontosítanak. Sándor Anna kutatásában a következő kérdésre keresi a választ: „a 

nyelvjárásokkal kapcsolatban milyen ismeretekkel és attitűdökkel érkeztek hozzánk tanárszakos 

hallgatóink?” A kérdésre kapott válaszok segítségére lesznek a nyitrai magyar tanszék oktatóinak 

abban, hogy a diplomát szerzett magyartanárokat tanulmányaik során úgy készítsék fel, hogy 

tudományos ismereteik és szemléletmódjuk alapján képesek legyenek a nyelvi tévhiteket – a 

nyelvjárásokkal kapcsolatosakat is – cáfolni és gyöngíteni. Ugyanezt a szemléletet tükrözi 

Presinszky Károly írása is, aki az utóbbi három évben kérdőív segítségével vizsgálta az elsőéves 

hallgatók szubjektív vélekedését a magyar nyelvváltozatokról. Bauko János vizsgálatában a nyitrai 

magyar szakos hallgatókat arról faggatta, hogy hogyan viszonyulnak saját nevükhöz, és többek 

között a női családnévhez kapcsolódó -ová végződéshez. Misad Katalin és Simon Szabolcs 

dolgozata egy szlovákiai magyarnyelv-tankönyvben meglévő nyelvi ideológiák és nyelvhelyességi 

babonák nyomába ered. A hajdani hivatali nyelvhasználat mikéntjének részbeni rekonstruálására 

tett kísérletet Vörös Ferenc, amikor az 1920-as években keletkezett a magyar nyelvű ügymenetre 

utaló szlovák anyakönyvi bejegyzéseket vizsgálta. Menyhárt József írásában egy másik 

nyelvhasználati színtérről, az egyházról írt. Véleménye szerint Szlovákiában a szlovák katolikus és 

a református egyház nemzetiségi politikája a kisebbségi magyar nyelvhasználatot formáló 

tényezőnek tekintendő. Pozsony utcanevei a történelem folyamán a politikai és ideológiai hatások 

nyomán gyakran változtak. Lovisek Júlia írásában kérdőíves felméréssel azt vizsgálta, hogy 

mennyire él még a pozsonyi magyarság nyelvében a történelmi magyar utcanevek ismerete. 

Csernicskó István tanulmányában az egyén felől közelíti meg a nyelv közösségteremtő és 

csoportmeghatározó szerepét, és azt vizsgálja, hogy hogyan jelenik meg az anyanyelv és annak 

több változata a kárpátaljai magyar közösség önmeghatározásában. Bátyi Szilvia, Ferenc Viktória, 

Lakatos Katalin, Molnár Anita a kárpátaljai magyar közösségek különböző oktatási jelenségeiről 

írnak, Karmacsi Zoltán ugyanezen régióban a társadalmi és politikai változások hatását elemzi. 

Kötetünkben két romániai közösségről is olvashatunk. Petteri Laihonen a nyelvi ideológiákat a 

romániai Bánságban elemezte, Bodó Csanád pedig a nyelvi szocializáció mintáit a moldvai 

kétnyelvű beszélőközösségekben . 
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A magyar nyelvről szóló írások közül megemlítjük Tolcsvai Nagy Gábor írását, melyben a 

szerző a magyarról kialakított általános magyarázatok főbb nyelvészeti változatait vázolja fel. 

Heltainé Nagy Erzsébet az értéktulajdonításokat mutatja be a nyelvi vélekedésekben úgy, hogy a 

nyelvvel, a nyelvhasználattal kapcsolatos beszélői vélekedések és/vagy értékítéletek áttekintésével 

felvillantja, hogy a jelzett témakörökben milyen újabb kutatási eredményekkel számolhatunk, 

tekintettel a tudományos, a népi és a kultikus megközelítésekre. Németh Miklós történeti 

szociolingvisztikai kutatásai során gyűjtötte össze és dolgozta fel azokat a megjegyzéseket, 

amelyeket korai grammatikusaink saját koruk élőnyelvével kapcsolatban megfogalmaztak. 

Sinkovics Balázs írása azt mutatja be, hogy a 19. század utolsó harmadától egyes jeles 

nyelvművelők mit tartottak a nyelvhelyesség alapjának. 

A nyelvjárás(ok) problematikája is gyakori témája az élőnyelvi kutatásoknak. P. Lakatos Ilona 

és T . Károlyi Margit tanulmánya a nyíregyházi dialektológiai kutatóműhelyben 1987 óta 

folyamatosan végzett nyelvföldrajzi kutatások egyes eredményeit összegzi. Az északkeleti 

nyelvjárási régióban általuk alkalmazott módszer a szociolingvisztikában, illetve a magyar 

szociodialektológiai változásvizsgálatokban alkalmazott módszereket ötvözi. Menyhárt Krisztina 

tanulmányának témája a fél évszázaddal ezelőtti és a mai beszéd temporális viszonyainak a 

vizsgálata a falu és a főváros viszonylatában. Gyuriczáné Bazsika Enikő írása egy zalai település 

nyelvjárásáról készített attitűdvizsgálat eredményeit mutatja be, Lukács Csilla dolgozatában a 

székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási tudatosságát vizsgáló kutatási eredményekről 

olvashatunk. 

Identitás, kontaktusváltozatok és -változók, diglosszia, kódváltás, nyelvválasztás – a 

kétnyelvűséggel és a kétnyelvű közösségekkel kapcsolatos jelenségekre számos más tanulmány is 

összpontosít. Navracsics Judit tanulmányában a nyelv és identitás kapcsolatát értékeli határon 

innen és túl, Vukov Raffai Éva írása a kétnyelvű közösségben tapasztalható kétnyelvűség 

jelenségére vonatkozó megítélésekről szól. Kalocsai Karolina tanulmányának célja bizonyos 

egyetemes kontaktusváltozók változatainak használati gyakoriságát rögzíteni, s rámutatni arra, 

hogy milyen gyakorisági különbségek jellemzik a magyar-magyar és magyar-szerb szülők 

középiskolás gyerekeinek nyelvhelyességi ítéleteit és írásbeli produkcióját. Kovács Magdolna 

dolgozatában a finnországi magyarok egy csoportjának identitását és nyelvi attitűdjeit mutatja be. 

Több évtizede már, hogy a magyarországi és a (cseh)szlovákiai romani tárgyú kutatások a romani- 

és beáspárú kétnyelvűséget rendszerező szociolingvisztikai, valamint nyelvkömyezettani 

kutatások hiányában pontosítás nélkül egyszerűen diglossziának tekintik. Pintér Tibor 

tanulmányában arra próbál bizonyítékot keresni, miért is nem egyértelmű ez a homogenizáló 

tendencia. A kétnyelvű közösségekre jellemző kódváltáshoz kapcsolódó attitűdöket a 

magyarországi németek egy közösségében Németh Attila, Kárpátalján Márku Anita írása 

ismerteti. Janurik Boglárka dolgozatában az erza-orosz kétnyelvűek beszédében fellelhető 

különböző kódváltástípusokat mutatta be. Itt említjük meg, hogy az Élőnyelvi Konferenciák 

történetében első alkalommal – a szervezők nagy örömére – Párkányban egy finnugor szekció is 

bemutatkozott. Az említett erza közösség mellett kötetünkben Salánki Zsuzsa egy Volga-vidéki 

finnugor nyelv, az udmurt anyanyelvi beszélőinek néhány, nyelvvel kapcsolatos véleményét 

mutatja be, illetve Pomozi Péter írásában betekintést nyújt abba, hogy mennyi mindent elérhet egy 

százezer főt számláló, heterogén beszélőközösség, néhány elszánt értelmiségi vezetésével, és hogy 

mindez mit jelent a központi észt norma szempontjából. 

Ugyancsak figyelemre tarthat számot Kassai Ilona írása, melyből megtudhatjuk, miként 

sikerült a kanadai francia nyelvnek megmaradnia a kanadai angol és az amerikai angol nyelv 

közvetlen környezetében. Főleg, ha azt is tekintetbe vesszük, hogy 400 éves történetéből két 

évszázadon keresztül, beszélőinek jelentős számbeli fölénye ellenére, a kanadai angolnak 

alárendelt nyelvként létezett, s ebből a vesztes pozícióból kellett vívnia függetlenségi harcát. 
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A párkányi konferencián két műhely mutatkozott be: a LINEE projekt és a Kis régiók magyar 

nyelve (Imre Samu Nyelvi Intézet). Fenyvesi Anna írásában a LINEE projektet mutatja be. A 

műhely anyagában további hét írás szerepel. Rabec Ferenc kisebbségi magyar környezetben 

pedagógusokkal készült interjúk korpuszának alapján áttekintette és csoportosította a kisebbségi 

magyar oktatásban megjelenő nyelvi, nyelvből fakadó problémákat Romániában, Szerbiában és 

Szlovákiában. Ódry Ágnes írásában a kisebbségi magyar pedagógusok és az anyanyelvvel 

kapcsolatos ideológiák témakörét vizsgálta. Kiss Zsuzsanna Éva tanulmányában a felvidéki, 

vajdasági és erdélyi kisebbségi magyar iskolákban oktató magyar nemzetiségű pedagógusok 

többségi nyelvvel kapcsolatos nyelvi ideológiáinak néhány jellemzőjét mutatja be egy empirikus 

kutatás eredményeire támaszkodva. Dégi Zsuzsanna dolgozatában az idegennyelv-oktatáshoz 

fűződő attitűdöket a kisebbségi magyarok körében vizsgálta. Szabó-Gilinger Eszter írása a 

kisebbségi léthelyzethez köthető állítások elemzésével foglalkozik. Donald W . Peckham angol 

nyelvű tanulmányának célja annak vizsgálata, hogyan nevezik a nem angol anyanyelvű beszélők 

azt az angol nyelvet, amelyet akkor beszélnek, amikor az angolt lingua francaként használják. 

Balogh Erzsébet és T. Balla Ágnes tanulmánya két Magyarországon működő nemzetközi 

nagyvállalat nyelvi helyzetét és nyelvi menedzselési folyamatait elemezi. 

Az Imre Samu Nyelvi Intézet műhelybemutatójának bevezetőjét Kolláth Anna és Szoták 

Szilvia írta. Kolláth Anna és Szoták Szilvia fent már említett tanulmányain kívül a műhelyben 

még négy dolgozat olvasható. Pathy Lívia és Horváth Evelin Anna a Felsőőri Kétnyelvű 

Szövetségi Gimnáziumhoz kapcsolódó magyar nyelvi tapasztalataikról írtak. Zsótér Iris dolgozata 

a szigetiek fontosabb nyelvjárási sajátosságait foglalja össze. Gasparics Judit tanulmányában egy 

többlépcsős kutatás első eredményeit mutatja be, melynek tárgya a szövegértés és az anyanyelvi 

kompetencia vizsgálata egynyelvű és kétnyelvű környezetben (Budapesten, Lendván, és 

Lentiben). 

A 15. Élőnyelvi Konferencia támogatói voltak: Education Audiovisual and Culture Executive 

Agency (Bruxelles), MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (Budapest), MTA 

Nemzetközi Együttműködési Iroda (Budapest), Miniszterelnöki Hivatal (Budapest). A kötet 

megjelenését az OTKA K60403 pályázat, valamint a LINEE (Languages in a Network of 

European Excellence) Project (FP6 Project no. 28388) támogatta . 

Köszönet illeti Szabómihály Gizellát és csapatát a Gramma Nyelvi Irodából, Vančoné 

Kremmer Ildikó csapatát a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karáról, 

valamint az MTA Nyelvtudományi Intézetben a konferencia szervezésében tevékenyen részt vevő 

kollégákat. Végül, de nem utolsósorban, hálás köszönetünket fejezzük ki lektorainknak, akik 

közreműködésükkel nagyban hozzájárultak könyvünk szakmai sikeréhez: Bartha Csilla, Benő 

Attila, Borbély Anna, Csernicskó István, Erb Maria, Fenyvesi Anna, Hattyár Helga, Hegedűs 

Attila, Kassai Ilona, Kolláth Anna, Kontra Miklós, Lanstyák István, Menyhárt József, Muzsnai 

István, Pintér Tibor, P. Lakatos Ilona, Sándor Anna, Szalai Andrea, Tolcsvai Nagy Gábor, Vargha 

András. 

 

Borbély Anna –Vančoné Kremmer Ildikó – Hattyár Helga 
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A sajátos határon túli magyar szókincs változatosságának dialektális, regiszterbeli, 

időbeli és stilisztikai aspektusáról
1
 

 

LANSTYÁK ISTVÁN 

 

1. Bevezetés 

Írásomban a sajátos ht szókincs
2
 változatosságának azon aspektusaival foglalkozom, amelyek 

belevetülnek az érintett szavak és állandósult szókapcsolatok stílusértékébe. Az adatok, 

amelyekre fejtegetéseim során támaszkodom egy internetes program segítségével épített 

lexikális adatbázisból származnak, a Termini magyar–magyar szótárból, illetve a Termini 

magyar–magyar adatbázisból. A Termini magyar–magyar szótár, illetve adatbázis építése 

része azoknak a „határtalanítás”-nak nevezett lexikológiai és lexikográfiai, valamint 

korpusznyelvészeti munkálatoknak, melyeknek célja az, hogy az újonnan készülő vagy 

átdolgozott magyarországi nyelvészeti kiadványokban jelentőségüknek megfelelően 

jelenjenek meg a magyar nyelv ht változatai.
3
 

A ht szókincs változatosságának feltárása a rendszerváltás után kezdődött. A korábbi 

évtizedekben a nyelvművelők minden ht régióban (még az amúgy „liberális” Vajdaságban is) 

néhány kivétellel minden ht szót megbélyegeztek (a közvetett kölcsönszavak zömét is), 

ennélfogva az egyes ht szavak használata közti mélyreható különbségek homályban maradtak 

(szinte mindegyik használata egyforma „bűn” volt). A rendszerváltás után az élőnyelvi 

konferenciák, illetve az MTA Nyelvtudományi Intézetének egykori Élőnyelvi Osztálya által 

is ösztönzött élőnyelvi, kétnyelvűségi, kontaktológiai, lexikológiai kutatások felszínre hozták 

azt a (nem meglepő) tényt, hogy a ht lexémák stílusérték tekintetében csaknem annyira 

sokfélék, mint a közmagyar nyelv hagyományos szókészleti egységei (a meglévő 

különbségek jobbára e szókészleti réteg viszonylag csekély terjedelméből adódnak). 

Az adatbázis építése során a ht szókincs változatossága komoly lexikográfiai 

problémaként jelentkezett, melynek legtöbb aspektusára itt nem térhetek ki; föl szeretném 

viszont hívni a figyelmet a kutatócsoport tagjainak korábbi publikációira, amelyek több 

idevágó kérdéssel foglalkoznak (pl. Benő 2007; Beregszászi–Csernicskó 2004; Kolláth 2005, 

2007a, 2007b; Lanstyák 2006a, 2006b, 2009b; Péntek 2007; Péntek–Benő 2003). 

 
2. A Termini stílusminősítési rendszerének kidolgozása 

Az, hogy a szótárakban alkalmazott minősítésekkel lehetetlen szakmailag korrekt módon 

megragadni a ht szókincs változatosságát (amiképpen egyébként a közmagyar szókincsét is), 

már az 1990-es évek közepén világossá vált, amikor a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKSz., 

második kiadás 2003) felújítási munkálatainak részeként három régió (Erdély, Felvidék, 

Kárpátalja) szavai bekerültek az új kiadásba (lásd Beregszászi–Csernicskó 2004: 127–138; 

Lanstyák 2004). A Termini-adatbázis építése során, amikor már nem kötöttek bennünket más 

szótárak minősítési rendszerei, napirendre került a korábban használt, az ÉKSz. minősítéseire 

épülő rendszer átalakítása. A folyamat máig sem fejeződött be teljesen, de a jövőben már csak 

kisebb módosítások várhatók. 

A hagyományos stílusminősítési rendszer legnagyobb problémája a minősítések egy 

részének többértelműsége. Pl. a „választékos” és a „bizalmas” minősítések nemcsak a 

lexémák beszédhelyzeti kötöttségére utalhatnak, hanem a beszélők társadalmi hátterére, sőt a 

lexémák expresszív stílusértékére is. Ennek következménye pedig az, hogy a szótár adatai 
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mind szociolingvisztikailag, mind stilisztikailag nehezen értelmezhetők, ezenkívül pedig a 

minősítések társasnyelvészek számára vállalhatatlan nyelvideológiai koloncokkal is meg 

vannak terhelve (Lanstyák 2009b; a nyelvi ideológiák általános kérdéseire lásd Lanstyák 

2009a). 

A Termini Kutatóhálózat munkatársai stílusminősítési gyakorlatukban arra törekedtek, 

hogy mindkét fönti problémát elkerüljék: a különféle típusú minősítési szempontok egymásba 

csúsztatását éppúgy, mint a minősítések ideologikus indíttatású használatát. Ennek érdekében 

a stílusminősítést igyekeztünk és igyekszünk objektív alapokra helyezni, az adott lexéma 

tényleges használatából kiindulni. Ez egyfelől azt jelenti, hogy gondosan megvizsgáljuk a 

szótárazandó lexémákra vonatkozó írott és beszélt nyelvi adatokat, azok nyelvi kontextusát 

(milyen, a szótárakból ismert, „biztos” stílusértékű szavakkal fordulnak elő együtt), másfelől 

pedig azt, hogy empirikus kutatásokat is folytatunk a szótárazott lexémák használatának jobb 

megismerése céljából (ezekre lásd pl. Benő 2007; Kolláth 2007b, jelen kötet). Empirikus 

vizsgálatokra már csak azért is szükség van, mert a ht szavak nem kis hányada főként a 

mindennapi beszélt nyelvben használatos, így kevés rá az írott nyelvi adat (vagy egyáltalán 

nincs is ilyen).
4
 

Az új rendszerezés kidolgozásában a Magyar értelmező kéziszótár minősítéseiből 

indultunk ki, arra törekedve, hogy azoktól indokolatlanul ne térjünk el. Ennek ellenére az új 

rendszer egyre inkább távolodott az értelmező kéziszótárétól, szerencsére úgy, hogy a kettő 

mégis jelentős mértékben „kompatibilis” maradt egymással. A változtatások többfélék voltak: 

1. Néhány ÉKSz.
2
-beli minősítést átér te lmeztünk . A „népnyelvi” minősítést nemcsak a 

falusi, hanem a városi, kevésbé iskolázott lakosságra jellemző lexémák jelölésére használjuk; 

ezzel összefüggésben a „tájnyelvi”-t a nagyobb földrajzi területen élő, de nemstandard 

lexémák jelölésére is kiterjesztettük. 

2. Egy esetben az átértelmezés átnevezéssel  is együtt járt: a „hivatalos” minősítés helyett a 

„közéleti”-t használjuk, és nem csak a közigazgatási szaknyelv közismert szavait jelöljük így, 

hanem más közéleti szavakat és kifejezéseket is. Egy másik esetben az átnevezett kategória 

tartalmilag megfelel az eredetinek: a „hétköznapi” minősítés lényegileg fedi a kéziszótár 

„nem hivatalos” címkéjét. 

3. Az ÉKSz.
2
-ben is meglévő minősítések egy részét árnyaltuk : a „választékos” szélső 

pólusaként beiktattuk az „emelkedett”, a „bizalmas” szélső pólusaként pedig a „lezser” 

minősítést. Ezenkívül a kéziszótárt követve alkalmazzuk a „kissé” árnyaló szót is, pl. „kissé 

választékos”, „kissé pejoratív”. 

4. Egy rendkívül megbélyegző és megtévesztő, purista, standardista, homogenista indíttatású 

minősítést („vulgáris”) és több más, tudományosan nem értelmezhető minősítő formulát 

(„pongyola használatú”, „helyesen”, „helyesebben”) teljesen elvetettünk, pontosabban: 

ezeket soha nem is alkalmaztunk. (A „vulgáris”-ra lásd Lanstyák 2009b, a „pongyolá”-ra 

Lanstyák 2003.) 

5. A rendszer többdimenzióssá válásának legfontosabb következményeként új 

minősítéseket is bevezettünk : 

a) ezek egy része valamely dimenzión semleges st ílusértéket  jelöl: a dialektális 

dimenzión az „általános” minősítést azok a szavak kapják, amelyeket a legkülönbözőbb 

iskolázottságú beszélők egyaránt használnak; a regiszterbeli dimenzión a „közhasználatú” 

minősítés a bármely regiszterben (pl. a szaknyelvekben és a hétköznapi nyelvben egyaránt) 

előfordulható lexémák jelölésére szolgál; a stílusváltozati dimenzión a „közömbös” 



  

15 

 

minősítést azok a szavak kapják, amelyek egyaránt használatosak formális és informális 

beszédhelyzetekben; 

b) más részük eddig nem jelöl t  vagy ambivalens  minősítés által jelölt stílusértékekre 

utal: az „iskolázott”, „idegenes”, „ifjúsági nyelvi”, „szaknyelvi”. 

Rendszerezésünkben látszólag sok az új minősítés, ám figyelembe kell venni, hogy az 

újnak látszó kategóriák jelentős része lappangva eddig is megvolt szótárainkban (pl. a 

minősítetlenség utalt a szó „általános”, „közhasználatú” és „közömbös” stílusértékére, az 

„argó” az ifjúsági nyelvire, nemegyszer a „választékos” az „iskolázott”-ra, a különféle 

fogalomköri minősítések, és részben a „hivatalos” minősítés a „szaknyelvi”-re). 

A változtatásokkal a fő célunk az volt, hogy az egyes minősítések alkalmazását egy olyan 

rendszer kívánalmai szerint módosítsuk, amely lehetővé teszi a stílusérték különböző típusú 

forrásainak egymástól való elkülönítését, s ezzel a minősítések többértelműségének 

felszámolását. Az új minősítések bevezetésével ezenkívül tehermentesíteni kívántuk a 

meglévő, hagyományos jelöléseket úgy, hogy használatukat leszűkítettük a legjellemzőbb 

területre. Például a „választékos”-t csak stílusváltozati minősítésként alkalmazzuk, mégpedig 

a főként formális stílusú szövegekben előforduló lexémák jelölésére; az iskolázott beszélőkre 

jellemző lexémákat nem „választékos”, hanem „iskolázott” minősítéssel látjuk el, az olyan 

expresszív szavakat pedig, amelyek más kategóriába – pl. „pejoratív”, „durva”, „kedveskedő” 

stb. – nem sorolhatók be, „expresszív” vagy „átvitt” minősítéssel.
5

 

 

3. A minősítés dimenziói 
Az egyes szókészleti elemek, illetve jelentések stílusértékét különböző, szociolingvisztikailag 

meghatározható kategóriák mentén állapítottuk meg – ezek a dimenziók. A többdimenziós 

rendszer fő előnye – ahogy az már a fentiekből is kiderülhetett –, hogy a minősítés különféle 

szempontjai nem keverednek, mint a hagyományos minősítések esetében, hanem elválnak 

egymástól, ezáltal pedig lehetővé válik, hogy a minősítés során minden lehetséges 

szempontot külön-külön mérlegeljünk. 

1. A dialektális  dimenzió gyakorlati okokból egyaránt tartalmazza a földrajzi és a 

társadalmi dialektusokra vonatkozó minősítéseket (földrajziból ti. csak egy van). Ezek a 

minősítések a lexémák abból adódó stílusértékére utalnak, hogy használatuk bizonyos 

társadalmi csoportokra jellemző (míg más társadalmi csoportokra nem vagy nem annyira). A 

földrajzi  dialektusokra a „tájnyelvi” minősítés utal (pl. Er cinka ’serdülő lány’)
6
. A 

társadalmi dialektusokra vonatkozó minősítések valójában három további, „rejtett” 

dimenzión helyezkednek el: az iskolázottságin az „iskolázott” (pl. Fv Ka audit ’auditálás, 

átvilágítás’) és a „népnyelvi” (pl. Er Fv Ka bufet ’falatozó, talponálló’) minősítés, a 

kétnyelvűségin  az „idegenes” (pl. Fv Va Ka Hv advokát ’ügyvéd’) minősítés, a 

korosztályin  pedig a „gyermeknyelvi” (–) és az „ifjúsági nyelvi” (pl. Er gamat ’rossz, 

utálatos’) minősítés. Gyakorlati okokból semleges kategóriát csak az iskolázottsági 

dimenzión különböztetünk meg: ez az „általános” minősítés (pl. Fv alobal ’alufólia’). 

2. A regisz terbel i  dimenzió mentén jórészt azok a stílusértékek helyezkednek el, 

melyekre a bizonyos specializált tevékenységekhez kötődő szavak tesznek szert. Ide tartozik 

a „szaknyelvi” (pl. Er Fv Va Ka Hv Mv Öv dezinfekció ’fertőtlenítés’), a „közéleti” (pl. Er Fv 

Va angazsálja magát ’elkötelezetten csinál vmit’), a „sajtónyelvi” (pl. Ka gyermekintézmény 

’bölcsőde, óvoda’), a „szépirodalmi” (–) és a „szleng” (pl. Öv zsandamari ’rendőrnő’) 

minősítés. Ha egy szó – a látszat ellenére – nem szaknyelvi, a „hétköznapi” minősítést kapja 

(pl. Er buton ’nyomógomb’). Arra a tényre, hogy egy szó(jelentés) nem kötődik semmilyen 
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specializált regiszterhez, a „közhasználatú” (pl. Er alimentára ’élelmiszerüzlet’) minősítés 

utal. A „szleng” és a „hétköznapi” minősítés kilóg a többi közül annyiban, hogy nem 

feltétlenül kötődnek specializált tevékenységhez (de kötődhetnek, hiszen a szleng jellegzetes 

válfaja a szakmai szleng, és a szakemberek nem „hivatalos” terminus technicus jellegű 

szakszavakat is használhatnak). 

3. A stílusváltozat i  dimenziót a beszédhelyzet formalitása által meghatározott 

regiszterek alkotják; ezekben az egyes szavak stílusértékét az határozza meg, hogy általában 

formális vagy informális beszédhelyzetekben használják-e őket. Ide tartozik a „választékos” 

(pl. Fv Va delikvencia ’bűnözés’) stílusminősítés és annak két szélső változata, a „kissé 

választékos” (pl. Fv szaktanintézet ’szakmunkásképző’) egyfelől és az „emelkedett” (–) 

másfelől, továbbá a „bizalmas” (Va Hv Mv ajde! ’rajta!, gyerünk!, indulj!’) stílusminősítés és 

annak két szélső változata, a „kissé bizalmas” (Fv kituneloz vagy kitunelez ’állami vagyont 

magánvállalatba átment’) és a „lezser” (Fv jéerdé ’a rendszerváltás után: mezőgazdasági 

szövetkezet’). Azokat a szavakat, amelyek nem kötődnek egy-egy stílusváltozathoz, hanem 

bármilyen beszédhelyzetben használhatók, a „közömbös” (pl. Öv almdudler 

’gyógynövényből, vízből, cukorból készült tipikus osztrák szénsavas üdítőital’) minősítéssel 

látjuk el. 

Rendszerezésünk egyik nagy előnye, hogy e dimenzió minősítései valóban tisztán 

stílusváltozati minősítések, közvetve sem utalnak a beszélők társadalmi hátteréből adódó 

stílusértékre. Ezért tudjuk gond nélkül jelölni például az iskolázatlan beszélők által használt 

„választékos” stílusértékű, nemegyszer hiperkorrekt indíttatású szavakat („népnyelvi” + 

„választékos”, pl. Fv Va Hv Mv garanció ’garancia’) vagy az iskolázott beszélők által 

használt „bizalmas” stílusértékű szavakat („iskolázott” + „bizalmas”, pl. Ka beszpregyel 

’államhatalmi válság következtében fellépő káosz’). 

4. Az időbeliség  dimenzióján jellemző módon a nyelv korábbi állapotából fennmaradt 

elemeknek a mai nyelvben meglévő sajátos stílusértéke fejeződik ki. E dimenzió mentén 

különböztetjük meg a „régies” (pl. Er agent ’adószedő’) és annak enyhébb fokozatát 

képviselő „kissé régies” (pl. Va apostolka ’saru, szandál’), az „elavult” (Ka gasztronom vagy 

gasztronóm ’élelmiszerüzlet’), a „történeti” (pl. Fv jéerdé ’rendszerváltás előtt: egységes 

földművesszövetkezet’) és az „új” (pl. Őv hendi ’mobiltelefon’) minősítéseket. Mivel csak 

viszonylag kevés lexémának van időbeliségre vonatkozó stílusértéke, az egyszerűség 

kedvéért az időbeliség síkján sajátos stílusértéket nem hordozó szavakra nem utalunk 

speciális jelöléssel. 

5. A nyelvváltozatokhoz kötődő sajátos stílusminősítések, illetve az időbeliségre utaló 

minősítések mellett rendszerezésünkben természetesen „igazi” stílusminősítések is 

szerepelnek, amelyekben a beszélők érzelmei fejeződnek ki, a szavak által jelölt valósághoz 

való pozitív vagy negatív viszonyulásuk. Ezen a dimenzión helyezkedik el az „eufemisztikus” 

(–), a „kedveskedő” (–), a „tréfás” (pl. Va duduk ’bárgyú, tökkelütött’), a „pejoratív” (Er 

nyám ’rokon, rokonság’), illetve ennek enyhébb fokozata, a „kissé pejoratív” (Fv Va frajer 
’vakmerő, beképzelt, nagyhangú, kötekedő fiatal férfi’), az „ironikus” (Er kondukátor 

<Nicolae Ceauşescu egykori román elnök és pártfőtitkár egyik „címe”>) és ennek enyhébb 

válfaja, a „kissé ironikus” (–), a „durva” (Er Fv Va Ka Hv Mv Őv debil ’ostoba, buta 

(ember)’) és a „kissé durva” (Fv prúszer ’balhé’), valamint a „trágár” (–). Az érzelmileg 

telített, de az előbbi kategóriákba nehezen besorolható szavakra az „expresszív” minősítéssel 

utalhatunk (pl. Er letácsol ’elhallgattat, leint, letorkol’). E dimenzióhoz sorolható a lexémából 

magából, annak hangalakjából és/vagy jelentésében adódó sajátos stílusérték is: a 
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hangalakjuk miatt expresszív szavak sajátos stílusértékére szintén az „expresszív” (pl. Fv 

bublifuk ’szappanbuborék-fúvó gyermekjáték’), a jelentésük miatt expresszív szavak 

(metaforák) sajátos stílusértékére pedig az „átvitt” (Fv lekció ’tanulság levonására 

felhasználható kellemetlen tapasztalat; lecke’) minősítés vonatkozik. 

6. A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy az említett dimenziókon túl bizonyos speciális 

esetekben jelöljük még a lexémák gyakoriságát  a „ritka” (pl. Va arnaut ’albán, arnauta’) 

minősítéssel, ezenkívül rendszeresen utalunk régióbeli hovatartozásukra az Er, Fv, Va, Ka, 

Hv, Mv, ŐV, továbbá a Hu (Magyarország) és Km (Kárpát-medence, illetve közmagyar) 

felségjelzésekkel. Ezek azonban rendesen nem forrásai az érintett lexémák sajátos 

stílusértékének (csak olyankor, ha nyelven belüli kódváltásképpen más állami 

nyelvváltozatba kerülnek).
7
 

 

4. Összegzés 
Írásomban röviden bemutattam a Termini Kutatóhálózat munkatársai által a Termini magyar–

magyar adatbázis építése során alkalmazott új, többdimenziós stílusminősítési rendszert, 

melynek fő hozadéka az, hogy alkalmazásával sikerült megszüntetni a stílusminősítések 

jelentős részének többértelműségét. Ez nagy előrelépés a nyelvi anyag feldolgozása 

szempontjából, mert jelentősen megkönnyíti a szótárírók minősítő munkáját: egy logikus 

rendszer birtokában könnyebb eldönteni egy-egy szóról, milyen minősítéssel szükséges 

ellátni, mint akkor, ha a minősítéseket nem tudjuk a maguk rendszerbeli összefüggéseiben 

szemlélni. 

Miért tudták nélkülözni a korábbi szótárak a következetes minősítési rendszert? 

Elsősorban azért, mert valóban csupán szótárak voltak. Ezzel szemben a Termini-szótár 

egyszersmind nyelvi adatbázis is (sőt elsősorban az!), melynek fontos célja, hogy lehetővé 

tegye a benne található adatok statisztikai feldolgozását. Ezek az igények kényszerítették ki, 

hogy a magyar szótári hagyomány „megszüntetve megőrzésével” kidolgozzuk az új rendszert. 

Az új minősítési rendszer kialakításával – reményeink szerint – az általunk használt 

minősítéseket sikerült megszabadítanunk a rájuk rakódott, számunkra vállalhatatlan 

ideológiai ballaszttól is. A standardista és homogenista szempontok mellőzése megnyilvánult 

már a nyelvi anyag rostálásában (a szavak felvételében vagy kihagyásában a dialektusbeli 

kötöttség, illetve az ún. „nyelvhelyesség” semmilyen szerepet nem játszik) és a minősítések 

megnevezésében is (az ideológiai töltetű minősítéseket, illetve minősítéspótló formulákat 

teljesen mellőztük), de ennél is fontosabb, hogy ezek az ideológiai szempontok a régi és új 

minősítések alkalmazásában sem játszanak szerepet. 

Dolgozatomból végül talán az is kiderült, hogy a nyelvi változatosság megragadásának, 

illetve megjelenítésének egyik lehetséges, eddig nem eléggé használt eszköze a szókészlet 

területén a lexémák stílusminősítése különféle, szociolingvisztikailag releváns dimenziók 

mentén. 

 
JEGYZETEK 

l A dolgozatom alapjául szolgáló nyelvészeti kutatások a Gramma Nyelvi Iroda munkaterve alapján folytak 

az MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram támogatásával. 
2 Ezen azokat a szókészleti elemeket, illetve szójelentéseket, stílusértékeket kell érteni, amelyek nincsenek 

meg a közmagyar nyelvben, csak a magyar nyelv egy vagy több határon túli (ht) változatában. A 

továbbiakban az egyszerűség kedvéért a pongyola és félrevezető „ht szókincs”, „ht szavak” formákat 

fogom használni, elhagyva a sajátos jelzőt. 
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3 A határtalanításra lásd pl. Beregszászi–Csernicskó 2004; Eőry 2007; Kolláth 2005, 2007a; Lanstyák 2006b; 

M. Pintér 2007; Péntek 2007; Tolcsvai Nagy 2007. A határtalanítást szervező Termini Kutatóhálózatra 

lásd Csernicskó és mtsai 2005; Kolláth Anna és mtsai 2005. 
4 Ennek ellenére nem mondhatjuk azt, hogy a stílusminősítés teljesen objektív, „technikai” kérdéssé vált 

volna számunkra, nagyon sok esetben a saját nyelvérzékünkre is kénytelenek vagyunk támaszkodni. 

Több ezer lexéma stílusértékének megállapítása annyi kutatást igényelne, amennyire nincs lehetőségünk, 

és nem is igen lesz soha. 
5 Konkrét szótárakban egy ilyen sokelemű és sokrétű minősítési rendszert aligha lehet alkalmazni, mi 

azonban jelenleg nem szótárt írunk, hanem adatbázist építünk. 
6 Itt és az alábbiakban egy-egy szó régióbeli hovatartozására a következő jelölések, az ún. felségjelzések 

utalhatnak: Er – Erdély, Fv – Felvidék, Va – Vajdaság, Ka – Kárpátalja, Hv – Horvátország, Mv – 

Muravidék (Szlovénia), Őv – Őrvidék (Burgenland; Ausztria). 
7 Az egyes stílusértékek jellemzésére és további példákra lásd a Termini-szótár bemutatását 

(http://ht.nytud.hu/htonline/present.php?action=szocikktorzs#stilusminosites) és magukat a szótári 

adatokat (http://ht.nytud.hu/htonline/htlista.php?action=firstpage). 
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On the dialectal, registral and stylistic aspects of the variability of the specific lexicon of 

Hungarian varieties outside Hungary 
ISTVÁN LANSTYÁK 

The paper deals with those aspects of the variability of the lexicon of Hungarian varieties 

outside Hungary which have an effect on the stylistic value of the individual lexemes. The 

data come from an online database called Termini Hungarian-Hungarian database, which is 

being built by the Termini Researcher Network comprising researchers from all the seven 

countries around Hungary and Hungary itself. In the paper, a new, comprehensive system of 

stylistic values used in the Termini database is presented. 
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Köznyelvi lexikai egységek szemantikai sajátosságai a kisebbségi magyar 

nyelvváltozatokban 

 

BENŐ ATTILA 

 

1. Előadásomban a kisebbségi magyar nyelvváltozatokban elterjedt idegen szók és 

kölcsönszók magyarországi nyelvhasználattól eltérő jelentéseit vizsgálom. Arra keresem a 

választ, hogy miben állnak a különbségek, és milyen jelentéskategóriákkal fejezhetők ki az 

eltérések. Az adatok a Ht-online lexikai adatbázisból származnak 

(http://ht.nytud.hu/htonline). A korpusz, Lanstyák István irányításának is köszönhetően, 

először összegzi a Kárpát-medencei kisebbségi magyar nyelvváltozatok fontosabb idegen és 

kölcsönszavait. Ez a folyamatosan épülő nyelvi adatbázis a határ talaní tásnak nevezett 

lexikográfiai program része (vö. Kolláth 2006; Lanstyák 2006; Tolcsvai Nagy 2007b). 

A közmagyar és a határon túli magyar nyelvváltozatokban megjelenő idegen és 

kölcsönszók jelentésbeli különbségeit a jelentéstan és a logikai viszonyok ismert kategóriái 

szerint kísérlem meg osztályozni. Szem előtt tartva, hogy a jelentésviszonyok csak 

konstruáltak, hiszen leginkább nem a közmagyar jelentések eltolódásáról van szó, hanem 

rendszerint a többségi, az államnyelvből származó szemantikai interferenciáról, illetve az 

átvételek magyar nyelvi jelentésrendszerhez való alkalmazkodás következtében megjelenő 

belső különfejlődéséről (Benő 2004, 2007). Másrészt a magyarországi köznyelvre vonatkozó 

források nem mindig tükrözik hitelesen az élő nyelvhasználatot. Az egyik legjobb és legújabb 

idegen szavak szótárát (Tolcsvai Nagy 2007a) használtam az összehasonlítás alapjául, mivel 

ez a szótár nagy mennyiségű nyelvi anyagot tartalmazó elektronikus korpuszokra (MNSZ, 

Magyar Történeti Korpusz) is alapozva készült. 

 
2. A magyarországi köznyelvben és a kisebbségi magyar nyelvváltozatokban adatolható 

idegen szók és kölcsönszók egyik leggyakoribb jelentésbeli eltérése abban mutatkozik, hogy 

a határon túli nyelvváltozatokban a szűkebb, specif ikusabb denotatív je lentések kel 

találkozunk. Ezek a szűkebb fogalomkörű jelentések rendszerint a többségi nyelvből 

származnak, másodlagos jelentéskölcsönzéssel. A vizsgálatok azt jelzik, hogy többféle 

módon is érvényesül a szűkebb denotatív értékű jelhasználat. 

Az egyik leggyakoribb formája abban nyilvánul meg, hogy a közmagyar vagy magyar 

szaknyelvi jelentések nem közismertek a kisebbségi régióban, az adott kölcsönszavaknak 

többnyire csak egy jelentése elterjedt, amint ezt az 1. táblázat adatai szemléltetik. 

A kisebbségi magyar nyelvváltozatokban olyan jelentésgyarapodással is találkozunk, 

amelyekben az új jelentés a jelölt fogalom tekintetében szűkebb körű ugyan, mégsem 

tekinthetjük egyértelműen jelentésszűkülésnek, mivel a szó más jelentései is ismertek és 

használtak: ilyen a formál ’(telefonszámot) tárcsáz’, illetve a kód ’postai irányítószám’. Az 

ilyen eseteknél minden bizonnyal olyan román nyelvi hatással van dolgunk, amelyeknek 

forrásai kollokációs szerkezetek, mivel román ekvivalensük ilyen jellegű nyelvi szerkezet: r. 

a forma număr ’telefonszámot tárcsáz’, cod poştal ’postai irányítószám’. 

Előfordul, hogy egy adott lexémáról azért mondhatjuk, hogy szűkebb a fogalmi köre, mert 

az adott regionális köznyelvben csak egy bizonyos jelentésében elterjedt, más jelentései 

kizárólag szaknyelvekben jelentkeznek, nem közismertek. Ilyen például a rekuperáció, amely 

az erdélyi magyar beszélők számára elsődlegesen ’orvosi rehabilitáció’ jelentésű, és csak a 
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kémiai vagy fizikai szaknyelvben szerepel ’vegyi és technológiai folyamatokban egyes 

anyagok visszanyerése, illetve energia-visszanyerés’ értelemben. 

 
1. táblázat 

Szűkebb jelentésben elterjedt lexémák az erdélyi magyar nyelvváltozatokban 

Lexéma Köznyelvi vagy szaknyelvi 

jelentés(ek) 

A kisebbségi magyar 

nyelvváltozatban lejegyzett 

jelentés 

Az etimon 

jelentése(i) 

detasál 1. ’csapatot előreküld’; 2. 

’értékpapír szelvényeit 

levágja’ 

’ideiglenesen áthelyez’ r. a detaşa 

’ua.’1 

indexál ’valorizál, a pénzromlás 

mértékét hozzáadva számol ki 

valamely értéket’ 

’alapbért kiegészít (az 

infláció függvényében)’ 

r. a indexa 

’ua.’ 

inspekció 1. ’ügyeletes szolgálat (pl. 

kórházban)’; 2. felügyelet, 

felvigyázás’; 3. ’megfigyelés’ 

’hivatalos ellenőrzés 

iskolákban, hivatalokban, 

nagyvállalatoknál’ 

r. inspecţie 

’hivatalos 

ellenőrzés’ 

talon 1. ’szelvény, 

szelvényutalvány’, 2. ’letét 

(kártyajátékban)’, 3. ’tartalék, 

vésztartalék’ 

’forgalmi engedély’ r. talon (de 

înscriere) 

’ua.’ 

tituláris ’címzetes’ ’(tanári) állásban 

véglegesített pedagógus’ 

r. /profesor/ 

titular ’ua.’ 

 

Egy másik formája a szűkebb jelhasználatnak a poliszém lexémák konkrétabb 

fogalomkörökkel való gazdagodása. A kabinet szó például Felvidéken ’kutatóintézeti részleg, 

szakosztály’ és ’valamely intézmény módszertani részlege, szakosztálya’ jelentésben is 

használatos a közmagyar jelentések mellett. 

 

3. A másik leggyakoribb szemantikai jelenség abban mutatkozik meg, hogy a többségi nyelv 

hatásának köszönhetően új je lentésekkel gyarapodik  egy olyan lexéma, amely a 

kisebbségi nyelvváltozatban is több értelmű, poliszém jellegű. Tehát ilyen esetben a 

többértelmű hangalak jelentésgyarapodása is egyértelműen az államnyelv hatásával 

magyarázható (2. táblázat). 

Megjegyzendő, hogy a közmagyar és a kisebbségi magyar nyelvhasználati különbségek 

olykor nemcsak a denotatív jelentés módosulásában mutatkoznak meg, hanem a nyelvi 

regiszter tekintetében is, hiszen a táblázatban szereplő diffúzor vagy a kalorifer 

Magyarországon kimondottan szaknyelvi jellegű, Erdélyben pedig már-már köznyelvinek 

minősíthető. 

Olykor a poliszém alak több jelentéssel is gyarapodik, amint ezt a komplex szó 

használatában tapasztalhatjuk: 1. ’összetett, sokrétű’, 2. ’átfogó’, 3. ’több tudományág 

módszereit egyesítő’ (Tolcsvai Nagy 2007a). A Ht-online lexikai adatbázisban pedig a 

következő szócikket találjuk: 

komplex 1. Ép Okt Er
2
 

(id) (közh) (köz) olyan (kül. diákszállókból álló) épületcsoport, 

ahol étkezde és más közellátási intézmény is van ♠ Er Kiadós zuhany után, hajnalra értünk 
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haza a diáknegyedbe. valami hatalmas kerülővel (valahol a 3-as majd 7-es villamos vonalán, 

Sági út, Gyiroki út, Stadion – onnan szivárogtunk be a komplexbe). (lektur.transindex.ro). 2. 

Ép Ker Er (id) (közh) (köz) többféle üzletből álló kereskedelmi egység. 3. Ép Ker Műsz Er 

(id+nép) (közh) (köz) több műhelyt magában foglaló szolgáltató egység. 4. Vegy Er (isk) 

(szak) (köz) komplex vegyület ♠ 11 óra alatt kb. 100 000 m szennyezett víz folyt ki, amely 
nagy koncentrációban tartalmazott cianidokat és cianidkomplexeket. 

 
2. táblázat 

A többértelmű, idegen eredetű szók jelentésgyarapodása az államnyelvi hatás 

következtében 

Lexéma Köznyelvi jelentés Az erdélyi magyar 

nyelvváltozatokban 

lejegyzett újabb 

jelentés 

Az etimon 

jelentése(i) 

blokk 1. ’vmely összetett szerkezet egysége’; 

2. ’tömb, nagyméretű test’; 3. ’előregyártott 

épületelem’; 4. ’háztömb, házak csoportja’; 

5. ’jármű áthaladását megakadályozó 

berendezés’; 6. ’vasúti pályán térbiztosító 

berendezés’; 7. ’írótömb, jegyzettömb’, 

8. ’egyszerű számla’; 9. ’bélyegsorozat’; 

10. ’pártok szövetsége’ 

’panelház; tömbház’ r. bloc ’ua.’ 

butélia 1. ’hosszú nyakú palack’, 2. ’pálinkás- v. 

borosüveg’ 

’palack, gázpalack’ r. butelie 

’ua.’ 

diffúzor 1. ’csővezeték’, 2. ’átlátszó felület’ ’hangszóró’ r. difuzor 

’ua.’ 

diploma 1. ’birtokadományozó oklevél’; 2. ’díszes 

hatósági oklevél’; 3. felsőfokú 

szakképzettséget igazoló oklevél’ 

1. ’elismerő oklevél’ 

2. ’iskolai 

bizonyítvány’ 

r. diploma 

’ua.’ 

kabinet 1. ’kisméretű szoba’; 2. ’kabinetszekrény’; 3. 

’szakterem’; 4. kormány testülete’ 

’rendelőintézet, 

orvosi rendelő’ 

r. cabinet 

(medical) 

’ua.’ 

kalorifer 1. ’épület központi légfűtéses berendezése’; 

2. kaloriméter működéséhez szükséges, 

ismert hőmennyiség átadására alkalmas 

eszköz’ 

’(melegvízzel 

működő) fűtőtest’ 

r. calorifer 

’ua.’ 

kancellár 1. ’miniszterelnök, kormányfő’, 2. ’magas 

rangú állami vagy egyházi tisztségviselő’ 

’egyetemi 

tudományos titkár’ 

r. 

cancelar(ul) 

universităţii 

’ua.’ 

lektor 1. ’olvasókanonok’, 2. ’szövegszerkesztő’, 3. 

kéziratokat véleményező személy’, 4. idegen 

nyelvet oktató tanár egyetemen vagy 

főiskolán’ 

’egyetemi adjunktus’ r. lector 

universitar 

’ua.’ 
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3. táblázat 

Fogalmi érintkezéssel minősíthető jelentésbeli különbségek a közmagyar és a kisebbségi 

magyar nyelvváltozatok szóhasználatában 

 

Lexéma Az idegen szavak 

szótárában szereplő 

jelentések 

Kisebbségi magyar 

nyelvváltozatokban 

lejegyzett jelentés és 

államnyelvi hatást 

jelző etimon 

Példamondat 

katedra ’tantermi dobogó és 

tanári asztal’ 

’tanári állás’ 

r. catedră ’ua. ’ 

A tagozat megszűnése három 

pedagógus katedráját érinti, akiket már 

áthelyeztek más falusi iskolákhoz. (Er) 

kollektív 1. ’halmazból álló’; 

2. ’közös, együttes, 

egy csoportra, 

közösségre jellemző, 

azok tagjai által 

elfogadott’; 3. 

’általános, mindenre 

kiterjedő’ 

1. ’közösség, 

osztályközösség, 

munkaközösség’ 

2. ’mezőgazdasági 

termelőszövetkezet, 

téesz’ 

r. colectiv 

1. ’csoport, 

közösség’, 2. ’téesz’ 

Dolgozni kellett a kollektívben, 1 lej 50 

bani volt egy napra a bér. (Er) 

konszignáció 1. ’kimutatás, 

jegyzék’; 2. ’vmit 

engedélyező aláírás’; 

3. ’írásbeli utasítás 

áruk eladására vagy 

megőrzésére’; 

4. ’letét, bizomány’ 

’bizományi bolt’ 

 

r. consignaţie ’ua. 

Itt ez a kisebb óra, amit Nagyváradon 

vettem, még a régi rendszerben, egy 

konszignációban. 

brigád ’munkacsapat, 

munkacsoport’ 

1. ’társadalmi munka’ 

2. ’alkalmi munka’  

 

szl. brigáda ’ua.’ 

1. Amikor 1992-ben szétszedtük az 

öreg kultúrházat, naponta 50-60 ember 

jött brigádra. (Fv) 2. Kisegítő 

munkaerőket brigádra felveszek egy 

autokempingbe. (Fv) 

delegáció ’küldöttség’ ’hivatalos kiszállás’ 

 

r. delegaţie ’ua.’ 

Érkezett viszont egy gyalogos 

delegáció, amely zárt ajtók mögött 

hosszasan tárgyalt az itteniekkel. (Va) 

szatellit ’műhold’ ’műholdvevő 

készülék’ 

 

satelitka ’ua.’3 

A szobák a parkra nyílnak, szatellittal, 

kábeltévével, rádióval, közvetlen 

vonalas telefonnal, hűtővel, és egyes 

szobák légkondicionálással vannak 

felszerelve. (Fv) 

 
A román nyelvi hatást az jelzi, hogy a román a complex főnévnek 'közös célt szolgáló 

épületcsoport' jelentése közismert (DEX 1998). Ebből az adatsorból is jól látható, hogy 

nemcsak új, más jelentésekről van szó, hanem szófajváltásról is, hiszen a komplex a magyar 

köznyelvben melléknévi használatú az erdélyi regionális köznyelvben pedig főnévi értékben 

is gyakran előfordul. 
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A jelentésgyarapodás olykor csak egy újabb jelentésárnyalat megjelenésében észlelhető, 

amint azt a konveniál ige mutatja, amely a közmagyar ’tetszik vmi, vkinek vmi a kedvére 

van’ jelentés mellett Erdélyben előfordul ’összhangban van valamivel’ jelentésben is: (a) terv 
egyúttal konveniál a szabad identitásválasztás modern politikai eszményével (lásd a Ht-online 

lexikai adatbázist). 

 

4. A jelentésbeli különbségeknek másik nagy csoportja a metonimikus viszonyba 

áll í tható fogalmi eltérések  (vö. 3. táblázat). Ezek a jelentésbeli eltérések olyan 

metonimikus viszonyokkal, fogalmi érintkezésekkel ragadhatók meg, mint a tárgy és  a 

tárgyhoz kapcsolódó státus  ér intkezése  (katedra ’tanári asztal’ – ’tanári állás’), a 

tulajdonság és  tulajdonság hordozójának fogalmi kapcsolata  (kollektív ’egy 

közösségre, csoportra jellemző’ – ’közösség ’), a cselekvés tárgya és a cselekvés 

helyének az érintkezése  (konszignáció ’letét, bizomány’ – ’bizományi bolt’) a 

cselekvő és a cselekvés fogalmi kapcsolata  (delegáció ’küldöttség ’ – ’hivatalos 

kiszállás’, tárgyi  ér intkezés  (szatellit ’műhold ’ – ’műholdvevő készülék’). 

 

5. A szó fogalmi jelentésének elvontabb, ál ta lánosabb  használatára kevés adatunk van. 

Ez a jelenség sokkal ritkább más típusú jelentésmódosulásokhoz képest, mivel az idegen 

szónak vagy az újabb keletű kölcsönszavak szemantikai meghonosodására nagyobb 

mértékben jellemző a jelentésspecializálódás, mint az eredeti jelentés általánosabbá vagy 

elvontabbá válása (Benő 2004). Ebbe a ritkábban érvényes ülő szemantikai viszonyba 

sorolhatjuk a kisebbségi nyelvváltozatokban használt licencia és a grafikon szavak 

jelentésének viszonyát a közmagyarnak tekinthető jelentésekhez (lásd a 4. táblázatot). Itt is a 

többségi nyelvből (ebben a két adatban az ukránból és a románból) származó jelentésekkel 

találkozunk. 

A dokument a Magyarországgal szomszédos kisebbségi régiók mindegyikében használatos 

’dokumentum’, illetve ’hivatalos irat’ értelemben, míg Magyarországon – az internetes 

adatok szerint – túlnyomórészt informatikai értelemben ’adatállomány ’ jelentésben fordul 

elő. Itt a szó kisebbségi magyar változatokban jelentkező általánosabb használata a 

forrásnyelvek különbségével is magyarázható, hiszen Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és a 

Vajdaságban a többségi nyelv hatása erősíti használatát, míg az informatikai szaknyelv 

részeként az angol hatásának köszönhető bizonyos mértékű elterjedése. 

Hasonló módon a kamion Erdélyben, a Vajdaságban és Horvátországban általánosan 

használható a tehergépkocsik megnevezésére, míg a magyarországi köznyelvben ’távolsági 

áruszállításban használt, nagy, zárt rakterű tehergépkocsi (T.I.R.)’ jelentésű. A határon túli 

magyar nyelvváltozatok általánosabb denotatív értékének az oka itt is a többségi államnyelv 

jelentésrendszerében keresendő. 

 
6. Olykor a külső régiók nyelvhasználatában jelentkező idegen szók értékjelentés  

tekintetében különböznek a szélesebb körben ismert jelentésekhez képest. Ez a folyamat 

leginkább pejoratív irányba történő jelentésmódosulásban jelentkezik. Így a voluntarisztikus 

Erdélyben és Felvidéken nemcsak az ’akaratot előtérbe helyező ember’-t jelöli, hanem 

’önkényes(kedő) ember’-t is. Hasonlóképpen a felvidéki adatok szerint a benevolens nem 

mindig ’jóindulatú, jóakaratú személy’-re utal, hanem ’elnéző, engedékeny ember’-re is. 

Ugyanígy a flegma valamennyi kisebbségi régióban ’nagyképű személy’ jelentésben is 
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használt az általánosan elterjedt ’közömbös ’; ’hidegvérű’; ’egykedvű, nyugalmából nehezen 

kimozdítható személy’ jelentések mellett. Ugyanezt tapasztaljuk a fond lexéma használatában 

mutatkozó különbségek vizsgálatánál. A szó Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban, 

Kárpátalján és Horvátországban ’pénzalap ’ jelentésben is előfordul, és nem csak szaknyelvi 

regiszterekben, míg a magyarországi nyelvhasználatban kimondottan szaknyelvi jellegű, és 

’levéltári egység, irategyüttes’ jelentésben adatolható. 

 
4. táblázat 

Idegen eredetű szók elvontabb, általánosabb használata a határon túli magyar 

nyelvváltozatokban 

Lexéma Az Idegen szavak szótárában 

(Tolcsvai Nagy 2007a) szereplő 

jelentések 

Kisebbségi magyar 

nyelvváltozatokban 

lejegyzett jelentés 

Példamondat 

licencia  1. ’szabadalom’ 

2. ’gyártási engedély’, 

3. ’autóversenyző vezetői 

engedélye’ 

’engedély’ Egy új szak indul, az 

erdőmérnöki, amelyre már 

megérkezett Kijevből a 

licencia. (Ka) 

grafikon  l. ’mennyiségi viszonyokat, 

összefüggéseket szemléltető ábra’, 

2. ’munkarendet, menetrendet 

időpontokra lebontva ábrázoló rajz’ 

’menetrend’ A fogyasztókat grafikon 

szerint kapcsolják a 

hálózatba. (Ka) 

 

7. Ugyanannak a hangalaknak a magyarországi és a külső régióbeli magyar 

nyelvhasználatban nagymértékben el térő,  különböző fogalmi je lentés ben való 

megjelenésére viszonylag kevés adatunk van. Ilyen a blattol, amely Magyarországon 1. 

’zenedarabot első látásra lejátszik v. elénekel kottából’ 2. ’kártyázik’ jelentésben használatos, 

míg az erdélyi nyelvhasználatban akkor fordul elő, ha arra kíván a beszélő utalni, hogy valaki 

’érvényes menetjegy nélkül utazik’. A jelentésbeli különbség értelmezésében egy ugyanolyan 

jelentésű román kollokációs szerkezet (a face blat) hatását feltételezhetjük. Ugyanígy a diéta 

a Felvidéken és Őrvidéken ’napidíj’ jelentésű, míg a közmagyarban ’meghatározott 

egészségügyi szempontok szerint előírt étrend’. A különbség a külső régiók 

hagyományőrzőbb természetével is összefüggésben van, hiszen a konduktor Kárpátalján 

’jegyellenőr (tömegközlekedési járaton, helyi érdekű vasúton)’ jelentésű, míg 

Magyarországon ez a jelentés elavultnak minősíthető, de megjelenik más értelemben – igen 

nagy számban az internetes adatok szerint – ’mozgássérültekkel foglalkozó gyógypedagógus, 

gyógytornász’ jelentésben. 

Az azonos hangalakú lexémák eltérő denotatív értékű használata a különböző 

regiszterekbe való tartozásra is utalhat. Ezt jelzi a komposztál ige erdélyi népnyelvi jelentése: 

’ (lyukasztással) vonaljegyet kezel a buszon’ és a magyarországi, főleg a mezőgazdasági 

szaknyelvi jelentésvonatkozása: ’(szárazföldi, kerti hulladékot) komposzt készítése céljából 

(földdel, műtárgyával keverve) rétegesen lerak és nedvesítve érlel’. 

 
8. A kisebbségi helyzetben használt magyar nyelvváltozatokban számos olyan 

hangalakvariánssal találkozunk, amelyek a hangszerkezet szempontjából igen közel állnak a 

közismert idegen szavakhoz, mégis sokszor nehéz eldönteni, hogy alakváltozatokkal  van 
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dolgunk vagy pedig egy másik szóval. Ennek a kérdésnek a tisztázása, amint látni fogjuk, a 

szemantikai viszonyok feltárását is érinti, és általános nyelvészeti tanulságai is vannak. A 

továbbiakban ezekre a különböző fokú rokonságokra és ezek problematikus viszonyára 

találunk adatokat. 

Az alábbi párhuzamos adatokat bizonyára alakváltozatoknak tekinthetjük, mivel 

jelentésük megegyezik, és származásuk is közvetett vagy közvetlen módon ugyanarra az 

etimonra megy vissza: gripa ’meghűlés, influenza’ (Er, Va, Hv, Mv) – grippé ’ua.’; decsízió 

’végzés, jogi döntés’ (Er) – decízió ’ítélet, határozat, döntés’; budzset ’költségvetés ’ (Er, Va, 

Hv) – büdzsé ’költségvetés ’; doszár ’irattartó, dosszié’ (Er) – dosszié ’irattartó’; dóza ’adag’ 

(Er, Va) – dózis ’ua.’. 

Ám vannak olyan alakváltozatok, ahol kisebb mértékű különbségeket találunk a hasonló 

hangalakú szavak jelentésszerkezetében, a kisebbségi nyelvváltozat többletjelentéssel 

gyarapodott, vagy pedig némileg általánosabb jelentésárnyalatú a köznyelvi hasonló 

hangalakú és jelentésű párjához képest: bufet 1. ’falatozó, talponálló’ (Er, Va, Ka), 2. 

’kocsma’ (Er) – büfé ’talponálló’; bilánc (Er) l. ’egyenleg’ 2. ’cégek évi pénzügyi kimutatása’ 

– bilanz ’vagyonmérleg, mérleg’; borderó ’kimutatás, kisérőjegyzék’ (Er) – bordereau 
’értékpapírok jegyzéke’; delegát (Fv) ’futballmérkőzés főellenőre’ – delegátus ’megbízott, 

kiküldött hivatalos személy’; kontakt (Fv) l. ’elektromos érintkezés’; 2. ’összeköttetés, 

kapcsolat’; 3. ’elérhetőség’ – kontaktus l. ’elektromos érintkezés’, 2. ’emberi kapcsolat’, 3. 

’segítő kapcsolat, protekció’. 

Az ilyen esetben a jelentések összefüggnek, és éppen úgy lehet osztályozni őket, mint egy 

több értelmű, poliszémhangsor vizsgálatakor. Kérdéses, hogy az ilyen jellegű, hasonló alakú, 

de jelentésben némileg különböző szóalakokat alakváltozatoknak tekinthetjük-e, lévén, hogy 

az alakváltozatok esetében a hagyományos megközelítésben a fogalmi jelentések azonossága 

magától értetődő feltétele annak, hogy alakváltozatokról beszéljünk. 

Az alakváltozatoknak látszó lexémák jelentéskülönbsége azonban olyan nagymértékű is 

lehet, hogy a hasonló hangalakú lexémákat külön szavakként kell számon tartanunk, amint 

azt alábbi adatok jelzik: kartella 1. ’élelmiszerjegy, étkezdei jegy’ (Er); 2. ’mobiltelefon 

feltöltőkártya’ (Er) – kartell 1. ’kereskedelmi vállalkozások közötti megállapodás a piac 

felosztásáról’; 2. ’megegyezés (pl. az államok között)’. 

Mindez azt jelzi, hogy az alakváltozatok és a hasonló hangalakú, de többé-kevésbé eltérő 

szavak elkülönítése a konkrét adatok szintjén problematikus, és jogosan feltételezhetjük, hogy 

skálaszerű, fokozatos átmenet van a két jelenség között, mivel olyan lexikai egységeket is 

találunk, amelyek alakváltozatoknak tűnnek, de jelentésük némileg eltérő lehet. Az azonban 

továbbra is kérdés, hogy az ilyen adatokat alakváltozatoknak tekinthetjük-e, lévén, hogy nem 

elégítik ki a klasszikus értelemben vett alakváltozatnak azt a kritériumát, hogy a denotatív 

jelentések azonosak legyenek (mint például a fent – fönt, veder – vödör esetében). 

 
9. Következtetés. A Kárpát-medencei kisebbségi magyar nyelvváltozatok és a közmagyar 

idegen szó és kölcsönszóhasználatában a különbségek bizonyos szemantikai viszonyokba 

rendezhetően leírhatók, és ezek a különbségek rendszerint a többségi nyelvekből származó 

szemantikai hatásként értelmezhetők, bár olykor az új jelentés az átvevő nyelvben történő 

különfejlődésre utal. Az adatok ugyanakkor azt is jelzik, hogy a külső régiók magyar 

nyelvváltozatainak leggyakrabban használt idegenszó- és kölcsönszórendszere nem különül el 
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élesen a magyarországi nyelvhasználattól, és számos párhuzamos jelenséggel találkozunk a 

különböző nyelvi hatásoknak kitett magyar nyelvváltozatok között. 

 
JEGYZETEK 
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Special meanings of lexical units used in the minority variants of Hungarian 
ATTILA BENŐ 

The article deals with the specialized meaning of words which belong to the standard 

Hungarian, and which in minority context acquired new meanings as a result of the influence 

of other languages. The main issue of the research is to define and to make a typology of the 

systematic semantical differences. Analyzing the online corpus of foreign words used in the 

Hungarian in the countries neighborhood Hungary (http://ht.nytud.hu/htonline), we carne to 

the conclusion that the main denotative meaning differences can be classified according to the 

following phenomena: narrowing and broadening of the meaning, polysemantic enrichment, 

metonymical meaning relationships, difference in emotive and stylistic value, differences of 

usage concerning the social register the word belongs to. The analyses also pointes out that in 

many cases the differentiation of phonetic variants and of different words with similar 

phonetic form is quite difficult and in this respect too, we need further research. 
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Mivel korrelálnak a nyelvi előítéletek Budapesten?
1
 

 

KONTRA MIKLÓS 

 

A magyar nyelvi előítéletekről készült elemzések az angolszász szakirodalomhoz képest (vö. 

pl. Baugh 1988; Bauer–Trudgill szerk. 1998; Cameron 1995; Lippi-Green 1997, 2004) kis 

számúaknak mondhatók (lásd pl. Sándor–Langman–Pléh 1998; az előítéletek intézményes 

terjesztéséről lásd Lanstyák 2003–2004). Ebben a dolgozatban egy budapesti reprezentatív 

mintán végzett vizsgálat alapján két nyelvi előítéletnek a társadalmi disztribúcióját mutatom 

be, majd azt vizsgálom meg, hogy az előítéletesség miképp korrelál bizonyos 

grammatikalitási ítéletekkel és szóbeli mondatkiegészítésekkel. 

Az explicit nyelvi előítéletek meglétét vagy hiányát egy 1989-ben és egy 1987-ben 

készített BUSZI interjúrészlettel illusztrálom: 

 

(1) ,,[…] szóval számomra ez a suksük, meg ilyenek, engem az iskolában arra tanítottak, 

hogy ez »báncsa« a fülünket, magyarul, és a vidékiek rendszerint »báncsák« a fülemet, 

szóval ez számomra Pesten ritkábban hallható. […] [A suksükölés] kifejezetten zavar. 

[…] Az az igazság, ha megismerek valakit és így beszél, akkor én azt már egy 

kategóriába besorolom. Lehet, hogy ez egy nagyon csúnya dolog. [..] Hát nem éppen a 

műveltek szintjére. Hát nem azt mondom, hogy bunkó, de […] nem egy tanult ember.” 

(BUSZI-archívum, 7086-os interjú, 33 éves férfi, mérnök) 

 

(2) t(erepmunkás): Mhm. Ö szerinted a pesti nyelv, ahogy a pestiek beszélnek, különbözik 

attól, ahogy a nem pestiek beszélnek? 

a(datközlő): Vidéken? 

t: Mhm. 

a: Igen, különbözik, Hát ö persze úgy hangzásbelileg különbözik. 

t: Ö például miben? Neked úgy mi üti meg a füled? 

a: Hát ö hát aaa tehát a furcsa kiejtés,például a szegedieknél ez a ő-s vagy úgy átalába 

ezekné a vidékieknél olyan furcsa. Hát persze ez nemmm… Szoval… 

t: És ezér te elítéled őket ? 

a: Nem, hát attól <=arról> senki se tehet, hogy hol születik, hát most mit mondjak erre? 

(BUSZI-archívum, B7515-ös interjú, 16 éves fiú, szakmunkástanuló) 

 

1. A nyelvi előítéletesség eloszlása a budapesti lakosságban 2005-ben 

A Nézetek-B2 vizsgálat az 1988-as országos Nézetek-B vizsgálat (lásd Kontra szerk., 2003) 

2005-ös budapesti megismétlése. A Nézetek-B minta 832 tagja közül 163 volt budapesti, a 

Nézetek-B2 mintának 200 budapesti tagja volt. 

A nyelvi előítéletességről két kérdést tettünk fel: 

(1) Amikor Ön bekapcsolja a rádiót és egy ismeretlen embert hall beszélni, kb. két perc 

után meg tudja-e ítélni, hogy az illető mennyire okos vagy intelligens? 

(2) … és hogy az illető mennyire megbízható vagy becsületes? 
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A válaszokat ötfokú skálán kellett megjelölni: 1: egyáltalán nem, 2: valószínűleg nem, 3: 

talán, 4: valószínűleg igen, 5: biztosan igen. 

A nyelvi előítéletesség budapesti társadalmi disztribúciójával kapcsolatban kiinduló 

hipotézisem az, hogy az előítéletesség mértéke/aránya független az adatközlők 

iskolázottságától, életkorától és nemétől is. Ezt azért várom, mert tapasztalataim szerint a 

„bunkó emberek bunkó nyelven beszélnek” mítosz
2
 szinte az egész magyar társadalmat 

áthatja. 

A vizsgálatba a következő változókat vontam be: 

OKOSINT 1 = elfogulatlan, 2 = előítéletes (az ötfokú skálán: 1+2 szemben a 3+4+5-tel), 

ahol N = 28+25+54+64+29, összevonva: 53 (elfogulatlan) és 147 (előítéletes); 

MEGBBECS 1 = elfogulatlan, 2 = előítéletes (az ötfokú skálán: 1+2 szemben a 3+4+5-tel), 

ahol N = 75+56+40+20+8, összevonva: 131 (elfogulatlan) és 68 (előítéletes), és 1 hiányzó 

adat; 

NEME 1 = férfi (N = 82), 2 = nő (N = 118); 

ISK4 1 = maximum 8 osztály, 2 = szakmunkásképző, 3 = középiskola, 4 = diplomás 

(N = 27+31+80+62); 

ÉLETKOR3 1 = 18–30 évesek, 2 = 31–60 évesek, 3 = 61– évesek (N = 36+98+66); 

OKTATÁSI MOBILITÁS 1 = lefelé, 2 = immobilis, 3 = felfelé (N 33+76+90, és 1 hiányzó 

adat); 

GYEBPEN 1 = Gyerekkorát Budapesten töltötte, 2 = Gyerekkorát nem Budapesten töltötte 

(N = 138+56, és 6 hiányzó adat); 

NYRÁDIÓ 1 = nem hallgatja a rádió nyelvművelő műsorait, 2 = ritkán hallgatja őket, 3 = 

gyakran hallgatja őket (N = 88+82+29, és 1 hiányzó adat); 

NYÚJSÁG 1 = nem olvas nyelvművelő újságot/könyvet, 2 = ritkán olvassa őket, 3 = 

gyakran olvassa őket (N = 108+69+22, és 1 hiányzó adat); 

NYTV 1 = nem nézi a tévé nyelvművelő műsorait, 2 = ritkán nézi őket, 3= gyakran 

nézi őket (N = 90+85+24, és 1 hiányzó adat); 

 
Amint látható, az eredetileg ötfokú skálán mért két előítéletesség-változót kétfokú 

kvalitatív skálává alakítottam át úgy, hogy összevontam az 1+2 válaszokat és a 3+4+5 

válaszokat, vagyis létrehoztam egy „elfogulatlan” és egy „előítéletes” csoportot. 

 
Kérdések, hipotézisek, vizsgálatok 

1) Mi a társadalmi disztribúciója a nyelvi előítéleteknek? 

 

(a) hipotézis: Az előítéletesség mértéke/aránya független az iskolázottságtól, mert a 

„bunkó emberek bunkó nyelven beszélnek” mítosz gyakorlatilag az egész magyarországi 

társadalmat áthatja. Ezt a hipotézist az OKOSINT x ISK4 kereszttábla megerősítette, lásd az 

1. ábrát. 

(b) hipotézis: Az előítéletesség mértéke/aránya független az életkortól, mert a „bunkó 

emberek bunkó nyelven beszélnek” mítosz gyakorlatilag az egész magyarországi társadalmat 

áthatja, és az ilyen irányú nevelés folyamatos, nincs benne változás, és az előítélet 18 éves 

korra kialakul. Ezt a hipotézist az OKOSINT x ÉLETKOR3 kereszttábla megerősíti, lásd a 2. 

ábrát. 
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1. ábra 

Nyelvi előítéletesség (OKOSINT) az adatközlők iskolázottsága szerint Budapesten 

 
 

2. ábra 

Nyelvi előítéletesség (OKOSINT) az adatközlők életkora szerint Budapesten 

 

 

 
 

c) hipotézis: Az előítéletesség mértéke/aránya független a nemtől, mert a „bunkó emberek 

bunkó nyelven beszélnek” mítosz gyakorlatilag az egész magyarországi társadalmat áthatja. 
Ezt a hipotézist az OKOSINT x NEME kereszttábla megerősíti, lásd a 3. ábrát. 
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3. ábra 

Nyelvi előítéletesség (OKOSINT) az adatközlők neme szerint Budapesten 

 

 
 

A khi-négyzet-próbák gyakorlatilag igazolták a nullhipotéziseimet. A fentebb felsorolt 8 

változó közül az OKOSINT-nek kizárólag az NYÚJSÁG-gal van szignifikáns összefüggése, 

mégpedig ilyen: az előítéletesek között nagyobb arányban vannak, akik gyakran olvassák a 

nyelvművelő újságokat, könyveket (14,4% szemben az elfogulatlanok 1,9%-ával), khi-

négyzet = 6,185 (f=2) p < 0,05. Ugyanezt a hatást az NYTV esetében tendenciaszerűen látjuk 

(p < 0,1). Vagyis az elemzések alapján kimondhatjuk, hogy a budapesti lakosság jelentős 

része életkortól, nemtől és iskolázottságtól függetlenül úgy véli, hogy az emberek okosságát 

vagy intelligensségét egy ismeretlen beszélő két percig történő hallgatása után meg tudja 

ítélni. A megbízhatóság vagy becsületesség megítélésekor szinte teljesen azonos a helyzet: a 

NEME és az NYÚJSÁG mutat tendenciaszerű hatásokat, ezek szerint az elfogulatlanok 

között a nők nagyobb arányban (64%) vannak képviselve, mint az előítéletesek között (50%). 

Az OKOSINT és a MEGBBECS változók társadalmi eloszlása független az OKTATÁSI 

MOBILITÁS-tól is és attól is, hogy valaki gyermekkorát Budapesten töltötte-e vagy vidéken. 

Ez utóbbi eredmény nem triviális, látszik ez abból is, hogy például a heló köszönés 

önbevallás szerinti gyakoriságában szignifikáns különbség van: a Budapesten gyerekeskedők 

a vidéken gyerekeskedőknél jelentősen nagyobb arányban használják ezt a köszönést (lásd 

Kontra 2007). (Mintánkban az OKOSINT és a MEGBBECS változók azzal sem függnek 

össze, hogy a 2002-es választásokon valaki a FIDESZ-re vagy az MSZP-re szavazott, ami 

szintén a nyelvi előítéletesség „korlátlan” elterjedtségét mutatja.) 

Az előítéletesség mértékét az mutatja, hogy a beszélő okosságát firtató kérdésre 64-en 

„valószínűleg igen”-nel és 29-en „biztosan igen”-nel válaszoltak, vagyis a minta 46,5%-a 

rabja ennek az előítéletnek. A beszélő megbízhatóságára vonatkozó előítéletesség jóval 

kisebb arányú: a 20 „valószínűleg igen” és 8 „biztosan igen” válasz a mintának csak 14%-át 

teszi ki. A kétféle előítélet társadalmi disztribúciójának különbségeit mutatja a 4. ábra, 

melynek lényegét így foglalhatjuk össze: a budapestiek közel fele egy ismeretlen beszélő 

intelligenciáját beszéde alapján meg tudja ítélni, de azt nem tudják megítélni, hogy az illető 

mennyire becsületes/megbízható. 
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4. ábra 

Nyelvi előítéletek (intelligencia és becsületesség) társadalmi eloszlása Budapesten 

 

 
 

2. A nyelvi előítéletek összefüggései grammatikalitási ítéletekkel és szóbeli 

mondatkiegészítésekkel 
A Nézetek-B2 nyelvi feladatai szinte teljesen azonosak a Nézetek-B vizsgálatban 

használtakkal, vagyis grammatikalitási ítéletekből (összesen 35), szóbeli mondatkiegészítő 

feladatokból (16), írott alternatív formák közti választásokból (6) és írásbeli hibajavító 

feladatokból (13) származó adatokat elemezhetünk (vö. Kontra szerk., 2003). Ebben a 

cikkben csak az ítéleteket és a szóbeli mondatkiegészítéseket vizsgáljuk. 

 
Hipotézisek 

(1) Az előítéletesség növekedésével együtt nő a standard válaszok (ítéletek, szóbeli 

mondatkiegészítések) aránya is, például az l-es választ adók (akik nem tudják megítélni, 

mennyire okos az ismeretlen beszélő) kisebb arányban ítélik a kodifikált norma szerinti 

mondatokat nyelvtanilag helyesnek, mint az 5-ös csoportba tartozók (akik biztosan meg 

tudják ítélni a beszélő okosságát). Ezt azért várom, mert a standard nyelvi ideológia 

olyasmiket hirdet, hogy „aki suksüköl, az olyan buta, hogy még a kijelentő és felszólító mód 

közötti különbséget is összemossa”. 

(1a) Ha az előítéletesek standard ítéleteket és mondatokat produkálnak, akkor ez „a 

dolgok rendje szerint való”, mert ők standard beszédűek, tudják is (a nyelvi ideológiából), 

hogy a standard beszéd és az okosság összefügg, ergo az előítéletesek ennek az előítéletnek 

megfelelően nyilatkoznak. 

(1b) Ha az előítéletesek nemstandard ítéleteket és mondatokat produkálnak, s hisznek a 

nyelvi ideológiának, akkor arról van szó, hogy valaki példának okáért suksüköl, tudja is, hogy 

ez a buta emberek sajátja (mert elhiszi a nyelvi ideológiát), ergo szégyenkezve vagy büszkén 

(rejtett presztízs) nyilatkozik (a standard nyelvi ideológiai agymosás rabjaként). 
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Az adatokról 

A különféle feladatokban tucatnál több nyelvi változóról gyűjtöttünk adatokat. Ez a 

körülmény gyakorlatilag lehetetlenné teszi például azt, hogy az összes grammatikalitási ítélet 

és az OKOSINT előítéletesség között keressünk összefüggéseket, mivel a megítélt mondatok 

között vannak (a) a kodifikált standardnak megfelelő mondatok, (b) enyhén stigmatizált 

mondatok, (c) erősen/nagyon stigmatizált mondatok, és (d) az ikes ragozással kapcsolatos 

mondatok is, melyek talán stilisztikai változatoknak tekinthetők. Nagyjából ez áll a szóbeli 

mondatkiegészítésekre is. Amikor a nyelvi viselkedés és a nyelvi előítéletek közötti 

együttjárásokat keressük, elsősorban feltáró vizsgálatot végzünk. 

A különböző ítéleteket és szóbeli kiegészítéseket intuitív alapon (illetve a Nézetek-B 

vizsgálat eredményei alapján) a következő csoportokra bontottam: 

 

Ítéletek: 

Standard mondatok megítélése (vö. Kontra szerk., 2003): 

Ny101 Moziból jövet még betértünk a vendéglőbe. 

Ny104 A veszekedés miatt lekésték a vonatot. 

Ny107 A legtöbb ember bizonyára szereti a friss gyümölcsöt. 

Ny108 Én is innék egy pohár tejet, ha adnál. 

Ny113 Közelebbről már látszott, hogy nem ő az. 

Ny117 Azt kértem, hogy osszák be az idejüket. 

Ny204 Mari csak egy kis beszélgetés végett ment át a szomszédba. 

Ny207 Úgy ültünk le, hogy ők is láthassák a színpadot. 

Ny208 Innám én a borodat, ha nem lenne savanyú. 

Ny212 Ha látnák, biztosan meg is vennék. 

Ny214 Miért ne tehesse mindenki azt, amit akar? 

 
Agrammatikus mondatok megítélése: 

Ny102 A macska az összes tejet megivott a konyhában. 

Ny112 A pénz, amit a postás hozta, eltűnt. 

Ny209 Miért vettél kenyért? 

Ny211 Add ide aztatat a könyvet. 

 
Enyhén stigmatizált mondatok megítélése: 

Ny103 Éva nem bízott a férjébe. 

Ny106 A kisfiút megbüntették, mert nem volt iskolába. 

Ny114 Az erdők az miatt pusztulnak, mert szennyezett a levegő. 

Ny116 Kati továbbtanulás miatt jelentkezett a főiskolára. 

Ny118 Alig akad olyan család, aki háromnál több gyermeket nevel. 

Ny201 Az eső végett beálltam az eresz alá. 

Ny203 Valószínűleg, hogy Szigetváron fognak élni. 

Ny213 János kérte felvételét az új egyesületben. 

Ny215 Amióta kinevezték vezetői munkakörben, vissza se köszön. 

 
Nagyon stigmatizált mondatok megítélése: 

Ny105 Ha több fizetést kapnák, nem lenne okom szomorkodni. 
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Ny109 Nem szeretem, ha elhalasszák a döntést. 

Ny111 Ha időben érkeznek, még ők is láthassák a filmet. 

Ny202 Ha halkan beszélsz, senki sem halhassa, mit mondasz. 

Ny206 Jó lenne tudni, nem-e lesz vihar. 

 
Ikes mondatok megítélése: 

Ny110 Gyógyteát ritkán iszom. 

Ny115 Zsolt édesanyja is innék egy kupicával, de az orvos eltiltotta az 

alkoholtól. 

Ny205 Nem szoktam kávét inni, de most én is innám egyet. 

 
Iktelen mondatok megítélése: 

Ny210 Ha van rá időm, minden reggel iszok kávét. 

Ny216 Hiába gondolkodok, nem jut eszembe semmi. 

Ny217 Csaba is inna egy pohár bort, de vezetnie kell. 

 
Szóbeli mondatkiegészítések: 

A nemstandard változat enyhén stigmatizált: 

Ny302 Azt akarom, hogy ő nyitja ki az ajtót. 

Ny309 Természetesen, hogy igazad van. 

Ny312 Nem akarom, hogy Tamás a rossz utat választja. 

Ny315 Természetesen, hogy igazad van, mint legtöbbször. 

 
A nemstandard változat nagyon stigmatizált: 

Ny303 Ha jobb lenne a fizetésem, többet is tudnák dolgozni. 

Ny305 Az asztalos éppen most ragassza a szék lábát. 

Ny306 Ebben a zajban nem hallom, ha Éva kinyissa az ajtót. 

Ny307 Ha János megint a rossz utat válassza, pórul jár. 

Ny313 Ha Péter rosszul válogassa meg a barátait, pórul jár. 

Ny316 Ha melegem lenne, innák egy pohár vizet.
3
 

 

Iktelen (nem elegáns) mondatkiegészítések: 

Ny301 Ha én még egyszer elkések, elbocsátanak az állásomból. 

Ny310 Amikor jön a meleg, én alig alszok éjszakánként. 

Ny311 Ha kell, akkor én is vitatkozok a főnökkel. 

 

Ikes (elegáns) mondatkiegészítések: 

Ny304 Nem tudok versenyezni, ha nem edzem eleget. 

Ny308 Nem kell, hogy mindenki egyék a levesből. 

Ny314 Ha Ferinek nem fájna a foga, ő sem innék most rumot. 

 
Kérdés, hogy a tesztmondatok iménti csoportosítása mennyire szubjektív alapon történt. 

Ennek megállapítására megnéztem a Nézetek-B (Kontra szerk., 2003) alapadatait, vagyis azt, 

hogy az egyes mondatokat az 1988-as országos minta mekkora része ítélte nyelvtanilag 

helyesnek, illetve mekkora rész használta a standard változatokat szóbeli 
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mondatkiegészítéskor. A standard mondatokat az országos minta 61–90%-a ítélte 

nyelvtanilag helyesnek. Az agrammatikus mondatokat a minta 5–11%-a ítélte helyesnek 

(tehát 89–95%-a helytelennek ítélte őket). Az enyhén stigmatizált mondatokat a minta 3l–

60%-a ítélte nyelvtanilag helytelennek, míg a nagyon stigmatizált mondatokat 28–57%. Az 

országos adatok alapján tehát nincs lényeges különbség az enyhén és a nagyon 

stigmatizáltnak nevezett két mondatcsoport megítélésében. Ha valami indokolja a két csoport 

különválasztását s eltérő megnevezését, az az, hogy a nagyon stigmatizált csoporthoz tartozó 

mondatok hallatán a magyarok gyakran tesznek megbélyegző kijelentéseket, míg ugyanilyen 

kijelentések sokkal ritkábban kísérik a (bVn), a (bV), a (miatt), a (végett) vagy a (természetes, 

hogy X) változók nemstandard változatainak használatát. Ebben a tanulmányban a 

stigmatizáltság foka tehát nem az általános grammatikalitási ítéletekből, hanem a változatok 

használata által kiváltott metanyelvi kommentárok mennyiségéből és intenzitásából (a 

megbélyegzés erejéből) származik. Az ítéletekhez hasonlóan a szóbeli mondatkiegészítések 

esetében sem találtunk lényegi különbséget az enyhén stigmatizált (7–23% nemstandard 

mondatkiegészítés) és a nagyon stigmatizált (7–19%) válaszok között. A csoportosítást 

elsősorban itt is a nyílt stigmatizáló kijelentések gyakorisága és erőssége indokolja. 

 
Itemanalízisek 
Annak megállapítására, hogy az így kialakított mondatcsoportok mennyire heterogének avagy 

homogének, minden csoportot itemanalízisnek vetettem alá a ROPstat statisztikai 

programcsomag itemanalízis modulja (Vargha 2007a, 2007b) segítségével. Íme az 

eredmények: 

Standard ítéletek: a mondatok r(IM) értéke i egy kivétellel p < 0,05, vagy 0,0l, vagy 0,00l, 

Cronbach-alfa: 0,563, közepes erősségű; 

Agrammatikus mondatok ítéletei: a 4-ből 3 mondat r(IM) értéke p < 0,0l, vagy 0,001, 

Cronbach-alfa: 0,398, gyenge; 

Enyhén stigmatizált mondatok ítéletei: egy mondatnál p < 0,05, a többi 8-nál p < 0,001, 

Cronbach-alfa: 0,728, nagyon erős; 

Nagyon stigmatizált mondatok ítéletei: minden mondatnál p < 0,001, Cronbach-alfa: 

0,675, jó; 

Ikes ítéletek: egy mondatnál p < 0,0l, egy másiknál p < 0,00l, Cronbach-alfa: 0,248, 

gyenge; 

Iktelen ítéletek: két mondatnál p < 0,00l, Cronbach-alfa: 0,339, gyenge; 

Nemstandard, enyhén stigmatizált szóbeli kiegészítések: 4-ből 3 mondatnál p < 0,001, 

Cronbach-alfa: 0,545, közepes erősségű; 

Nemstandard, nagyon stigmatizált szóbeli kiegészítések: 5 mondatnál p < 0,00l, egynél p 

< 0,05, Cronbach-alfa: 0,614, jó; 

Elegáns (ikes) mondatkiegészítések: 3-ból l mondatnál p < 0,01, Cronbach-alfa: 0,208, 

gyenge; 

Nem elegáns (iktelen) mondatkiegészítések: mindhárom mondatnál p < 0,001, Cronbach-

alfa: 0,640, jó; 

 

Elemzések 
Pearson-féle korrelációs mátrixot készítettem a következő változók alapján: Standít (standard 

ítéletek), Agramít (agrammatikus ítéletek), Enyhstít (enyhén stigmatizált mondatok ítéletei), 
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Nagystít (nagyon stigmatizált mondatok ítéletei), Ikesít (ikes mondatok ítéletei), Iktelít 

(iktelen mondatok ítéletei), Nsenyst (nemstandard mondatkiegészítések enyhén 

stigmatizáltak), Nsnagyst (nemstandard mondatkiegészítések nagyon stigmatizáltak), Elegáns 

(elegáns, ikes mondatkiegészítések), Nemelegá (nem elegáns, iktelen mondatkiegészítések), 

Okosint, Megbbecs. 

Eredmények: az Okosint változó szignifikáns együttjárást mutatott a következő 

változókkal: Agramít (–0,194, P < 0,05), Nagystít (–0,185, P < 0,05), Ikesít (–0,382, p < 

0,001), Nsnagyst (–0,344, p < 0,001). 

A Megbbecs változó csak egyetlen szignifikáns együttjárást mutatott: Agramít (0,171, p < 

0,05). 

Vagyis a korrelációs elemzések azt mutatják, hogy az okosság/intelligencia tekintetében 

előítéletesek az elfogulatlanoknál jelentősen nagyobb arányban ítélték nyelvtanilag 

helytelennek 

• az A macska az összes tejet megivott-féle mondatokat, 

• a Ha több fizetést kapnák, nem lenne okom szomorkodni-féle mondatokat, és 

• a Zsolt édesanyja is innék egy kupicával…-féle mondatokat; 

• továbbá: nagyobb arányban alkalmaztak standard szóbeli mondatkiegészítéseket pl. Az 

asztalos éppen most ragasz[tja] a szék lábát esetében. 

Ami a megbízhatóságot/becsületességet illeti, egyetlen jelentős korrelációt találtam: e 

szerint az ilyen előítéletes adatközlők az A macska az összes tejet megivott-féle agrammatikus 

mondatokat nagyobb arányban ítélték nyelvtanilag helyesnek. Ezt az eredményt (egyelőre) 

nem tudom értelmezni. 

 

Részletes eredmények 
1) Az erősen stigmatizált [nák]-ot tartalmazó Ny105-ös mondat megítélése és az OKOSINT 

változó között szignifikáns összefüggés van: az elfogulatlanok nagyobb arányban ítélték a 

stigmatizált változatot nyelvtanilag helyesnek (másképp mondva: az előítéletesek a [nák] 

megítélésében nagyobb arányban voltak standardok), amint ezt az l. táblázat mutatja. 

 

l. táblázat 

Stigmatizált nák-oló mondat (Ny105) megítélése az OKOSINT előítéletesség szerint 

 Elfogulatlanok Előítéletesek 

Ny105 helytelen 69% 82% 

Ny105 helyes 31% 18% 

N = 197, khi-négyzet (f= 1) = 4,146, p < 0,05 

 
2) Ugyanilyen összefüggés van a suksükölő Ny111 megítélése és az OKOSINT között, amint 

ez a 2. táblázatból látszik. 

 
2. táblázat 

Nemstandard suksükölő mondat (Ny111) megítélése az OKOSINT előítéletesség szerint 

 Elfogulatlanok Előítéletesek 

Ny111 helytelen 78% 90% 

Ny111 helyes 22% 10% 

N = 194, khi-négyzet (f= 1) = 4,291, p < 0,05 
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3) Az elfogulatlanok nagyobb arányban ítélték helyesnek az ikes (ő) innék-ot (Ny115), lásd a 

3. táblázatot. 

 
3. táblázat 

Ikes E/3 feltételes alak (ő innék, Ny115) megítélése az OKOSINT előítéletesség szerint 

 Elfogulatlanok Előítéletesek 

Ny115 helytelen 56% 85% 

Ny115 helyes 44% 15% 

N = 197, khi-négyzet (f= 1) = 18,337, p < 0,001 

 
4) Az elfogulatlanok nagyobb arányban ítélték helyesnek az E/l (én) innám (egyet) (Ny205) 

mondatot, lásd a 4. táblázatot. 

 
4. táblázat 

Ikes E/1 feltételes alak (én) innám (egyet) (Ny205) megítélése az OKOSINT előítéletesség 

szerint 

 Elfogulatlanok Előítéletesek 

Ny205 helytelen 87% 95% 

Ny205 helyes 13% 5% 

N = 197, khi-négyzet (f= 1) = 4,088, p < 0,05 

 

5) Az elfogulatlanok nagyobb arányban ítélték helyesnek a nemstandard [bV]-t tartalmazó 

mondatot (Ny106), lásd az 5. táblázatot. 

 

5. táblázat 

Nemstandard [bV] megítélése (Ny106) az OKOSINT előítéletesség szerint 

 Elfogulatlanok Előítéletesek 

Ny 106 helytelen 51% 67% 

Ny 106 helyes 49% 33% 

N = 197, khi-négyzet (f= 1) = 4,223, p < 0,05 

 
6) Az elfogulatlanok nagyobb arányban ítélték helyesnek a nemstandard [az miatt]-ot 

tartalmazó mondatot (Ny114), lásd a 6. táblázatot. 

 
6. táblázat 

Nemstandard [az miatt] megítélése (Ny114) az OKOSINT előítéletesség szerint 

 Elfogulatlanok Előítéletesek 

Ny114 helytelen 72% 86% 

Ny 114 helyes 28% 14% 

N = 192, khi-négyzet (f= 1) = 4,523, p < 0,05 
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7) Az elfogulatlanok tendenciaszerűen kisebb arányban ítélték helyesnek a nemstandard 

család, aki-t tartalmazó mondatot (Ny118), másképp: az előítéletesek az úttörők ebben a 

nyelvi változásban, lásd a 7. táblázatot. 

 
7. táblázat 

Nemstandard család, aki megítélése (Ny118) az OKOSINT előítéletesség szerint 

 Elfogulatlanok Előítéletesek 

Ny118 helytelen 29% 16% 

Ny118 helyes 71% 84% 

N= 198, khi-négyzet (f= 1) = 3,732, p < 0,1 

 
8) Az elfogulatlanok nagyobb arányban ítélték helyesnek a nemstandard [végett]-et 

tartalmazó mondatot (Ny201), lásd a 8. táblázatot. 

 
8. táblázat 

Nemstandard [végett]-et tartalmazó mondat megítélése (Ny201) az OKOSINT 

előítéletesség szerint 

 Elfogulatlanok Előítéletesek 

Ny201 helytelen 41% 62% 

Ny201 helyes 59% 38% 

N = 193, khi-négyzet (f= 1) = 6,602, p < 0,05 

 
9) Az elfogulatlanok nagyobb arányban használták a stigmatizált szukszükölő alakot szóbeli 

mondatkiegészítésben (Ny305), lásd a 9. táblázatot. 

 

9. táblázat 

Szukszükölhető mondat (Ny305) szóbeli kiegészítése az előítéletesség szerint 

 Elfogulatlanok Előítéletesek 

Ny305 ragasz[tja] (standard) 68% 94% 

Ny305 ragasz[sza] (stigmatizált) 32% 6% 

N= 197, khi-négyzet (f= 1)= 22,554, p <0,01 

 
Összefoglalás: OKOSINT 
A beszélők okosságát/intelligenciáját megítélni nem tudók az e tekintetben előítéleteseknél 

nagyobb arányban ítélték nyelvtanilag helyesnek az erősen stigmatizált [nák]-ot, az erősen 

stigmatizált suksükölést, a gyengén stigmatizált inessivusi [bV]-t, a gyengén stigmatizált [az 

miatt]-ot, a gyengén stigmatizált nemstandard [végett]-et, valamint a család, aki-t tartalmazó 

mondatot. Ugyanők nagyobb arányban ítélték helyesnek az ikes feltételes (ő) innék-ot és az 

(én) innám (egyet)-et. Ha a két ikes feladattól eltekintünk, azt mondhatjuk, hogy az 

elfogulatlanok az elő ítéleteseknél szignifikánsan nagyobb arányban ítélték nyelvtanilag 

helyesnek az erősen vagy gyengén stigmatizált változatokat tartalmazó mondatokat. Fordítva: 

az előítéletesek az elfogulatlanoknál standardabbak voltak a nagyon vagy gyengén 
stigmatizált mondatok megítélésében, továbbá: a család, aki változásban úttörőknek 

mutatkoztak, és a két ikes feladat esetében az iktelen ragozást preferálták. Szóbeli 
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mondatkiegészítésben az elfogulatlan csoport tagjai nagyobb arányban használták a 

stigmatizált alakot, vagyis: az előítéletes csoport tagjai szignifikánsan standardabbak voltak. 

 
10) A becsületesség tekintetében elfogulatlanok kisebb arányban ítélték helyesnek a 

nemstandard család, aki-t tartalmazó mondatot (Ny118), másképp: az előítéletesek az úttörők 

ebben a nyelvi változásban, lásd a 10. táblázatot. 

 
10. táblázat 

Nemstandard család, aki-t tartalmazó mondat megítélése (Ny118) a MEGBBECS 

előítéletesség szerint 

 Elfogulatlanok  Előítéletesek 

Ny118 helytelen 25% 10% 

Ny118 helyes 75% 90% 

N= 197, khi-négyzet (f= l) = 5,589 p < 0,05 

 
11) Az elfogulatlanok nagyobb arányban ítélték helyesnek a standard E/1 feltételes [nék]-et 

tartalmazó mondatot (Ny108), vagyis: az előíté letesek az én innék-ot kisebb arányban ítélték 

nyelvtanilag helyesnek, ami egyfajta „nyelvi éberség” következménye lehet náluk, lásd a 11. 

táblázatot. 

 

11. táblázat 

Standard E/1 feltételes [nék]-et tartalmazó mondat megítélése (Ny108) a MEGBBECS 

előítéletesség szerint 

 Elfogulatlanok Előítéletesek 

Nyl08 helytelen 6% 18% 

Nyl08 helyes 94% 82% 

N = 196, khi-négyzet (f=1) = 6,598 p < 0,05 

 
12) Az elfogulatlanok nagyobb arányban ítélték nyelvtanilag helyesnek a standard 

Közelebbről már látszott, hogy nem ő az. mondatot (Nyi 13), vagyis: az előítéletesek nagyobb 

arányban ítélték helytelennek, ami szintén magyarázható e csoport nagyobb „nyelvi 

éberségével”, lásd a 12. táblázatot. 

 
12. táblázat 

Standard Közelebbről már látszott, hogy nem ő az. mondat megítélése (Ny113) a 

MEGBBECS előítéletesség szerint 

 Elfogulatlanok Előítéletesek 

Ny113 helytelen 7% 16% 

Ny113 helyes 93% 84% 

N = 196, khi-négyzet (f= 1) = 4,290 p < 0,05 

 
13) Az elfogulatlanok nagyobb arányban ítélték helyesnek a standard Úgy ültünk le, hogy ők 

is láthassák a színpadot. mondatot (Ny207), vagyis: a hiperkorrekciót előhívó standard 
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mondat az előítéletes csoport tagjaiból nagyobb arányban váltott ki hiperkorrekt ítéleteket; ezt 

is értelmezhetjük a „nyelvi éberség” következményének, lásd a 13. táblázatot. 

 
13. táblázat 

Standard Úgy ültünk le, hogy ők is láthassák a színpadot. mondat megítélése (Ny207) a 

MEGBBECS előítéletesség szerint  

 Elfogulatlanok Előítéletesek 

Ny207 helytelen 22% 40% 

Ny207 helyes 78% 60% 

N = 197, khi-négyzet (f= 1) = 7,732 p < 0,01 

 
14) Az elfogulatlanok nagyobb arányban ítélték helyesnek az iktelen E/3 feltételes ő inna-t 

tartalmazó mondatot (Ny217), lásd a 14. táblázatot. 

 

14. táblázat 

Iktelen E/3 feltételes [nV]-t tartalmazó mondat megítélése (Ny217) a MEGBBECS 

előítéletesség szerint 

 Elfogulatlanok Előítéletesek 

Ny217 helytelen 8% 18% 

Ny217 helyes 92% 82% 

N = 197, khi-négyzet (f= l) = 3,828 p = 0,05 

 

Összefoglalás: MEGBBECS 
Az elfogulatlanok két standard mondatot (Ny113 és Ny207) nagyobb arányban ítéltek 

nyelvtanilag helyesnek, vagyis az előítéletesek nagyobb arányban ítélték helytelennek ezeket 

a mondatokat. Az előítéletesek ilyen viselkedése a „nyelvi éberség” következménye lehet: 

például ha meghallanak vagy meglátnak egy „suksükölő” igealakot, akkor is hajlamosak 

helytelennek ítélni, ha ez az igealak az adott mondatban a kodifikált standard szerint helyes 

alak. 

 

3. Konklúziók 
Az OKOSINT változó esetében az (1a) hipotézist megerősítik adataink: azok, akik úgy vélik, 

csupán a beszéde alapján meg tudják ítélni egy ember okosságát/intelligenciáját, nagyobb 

arányban hoztak a kodifikált standard szerinti helyes ítéleteket s mondtak ilyen mondatokat. 

Ez megfelel a magyar standard nyelvi ideológiának, amely szerint a helyes beszéd együtt jár 

az intelligenciával, annak egyik jele. 

Ami a másik változót (MEGBBECS) illeti, az adatok a 2. pont (1b) hipotézisét 

támogatják, legalább is annyiban, amennyiben az előítéletes csoport kisebb arányban hozott a 

kodifikált standard szerint helyes ítéleteket, mint az elfogulatlan csoport. Azonban az (1b) 

hipotézisre adott korábbi magyarázat nem állja meg a helyét. Mivel az előítéletesek 60–84%-

a nyelvtanilag helyesnek ítélte a kodifikált standard szerint helyes mondatokat (lásd a 11–13. 

táblázatot), nem mondhatjuk, hogy szégyenkeznek vagy büszkén nyilatkoznak (rejtett 
presztízs), a standard nyelvi ideológia rabjaiként. Az előítéletes és az elfogulatlan csoport 

különbségei statisztikailag szignifikánsak, de nem túl nagyok: 11, 12 és 18%-nyiak. Utólagos 

magyarázatként a következőt kockáztatom meg: a szignifikáns, de kis mértékű különbség a 
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MEGBBECS csoport „nyelvi éberségének” köszönhető. A helyes beszéddel kapcsolatos 

érzékenységük okozhatja, hogy kevésbé felelnek meg a kodifikált standard szabályainak, amit 

jól mutat a 13. táblázat: a hiperkorrekciót indukáló standard Úgy ültünk le, hogy ők is 
láthassák a színpadot mondatot 40%-uk nyelvtanilag helytelennek ítélte (szemben az 

elfogulatlanok 22%-ával). 

 
JEGYZETEK 

1 Ennek a tanulmánynak egy korábbi változatát előadtam a „Sociolinguistics Symposium 17” konferencián, 

Amszterdamban, 2008. április 5-én. A tanulmány részben az OTKA támogatásával készült (K 60403), 

részben az Oktatási Minisztériuméval (OM17542-1/2005). 
2 Dennis Preston ezt a mítoszt így szokta megfogalmazni: „Dumb people speak dumb language.” 
3 Ez a változó háromtagú, a válaszok így oszlottak meg: innék (186), innák (9), innám (4) és 1 hiányzó adat. 

 

IRODALOM 

Bauer, Laurie–Trudgill, Peter szerk., 1998. Language Myths. London: Penguin Books. 

Baugh, John 1988. Language and race: some implications for linguistic science. In: 

Newmeyer, Frederick J. szerk., Linguistics: The Cambridge Survey, Volume IV: 

Language: The Socio-Cultural Context. Cambridge: Cambridge University Press. 64–74. 

Cameron, Deborah 1995. Verbal Hygiene. London/New York: Routledge. 

Kontra Miklós szerk., 2003. Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. 

Budapest: Osiris Kiadó. 

Kontra Miklós 2006. Sustainable linguicism. In: Hinskens, Frans szerk., Language Variation 

– European Perspectives. Amsterdam: John Benjamins. 97–126. 

Kontra Miklós 2007. A heló térhódítása Budapesten. In: Magay Tamás szerk., Félmúlt és 
közeljövő. Budapest: Akadémiai Kiadó. 101–108. 

Lanstyák István 2003–2004. Helyi „értékes” nyelvváltozatok, „tisztes” idegen szavak, 

„visszás” jelentések, „agresszív” rövidítések, „kevercs” nyelv és társaik: Válogatás a 

nyelvművelői csacskaságok gazdag tárházából. Fórum Társadalomtudományi Szemle 

2003/4: 69–98., 2004/1: 51–76. 

Lippi-Green, Rosina 1997. English with an Accent: Language, ideology and discrimination in 

the United States. London/New York: Routledge. 

Lippi-Green, Rosina 2004. Language ideology and language prejudice. In: Finnegan, 

Edward–Rickford, John R., szerk., Language in the USA: Themes for the Twenty-first 

Century. Cambridge: Cambridge University Press. 289–304. 

Nézetek-B2. Kérdező füzet. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2005. november. 15 

lap. 

Sándor Klára–Langman, Juliet–Pléh Csaba 1998. Egy magyarországi „ügynökvizsgálat” 

tanulságai: A nyelvváltozatok hatása a személypercepcióra. Valóság 1998/8: 29–40. 

Vargha András 2007a. Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai 

alkalmazásokkal (2. kiadás). Budapest: Pólya Kiadó. 

Vargha András 2007b. A ROPstat statisztikai menürendszere. Elérhetőség: www.ropstat.com. 

 
Linguistic prejudice in Budapest and its correlates 

MIKLÓS KONTRA 

This paper reports the findings of a study conducted in 2005 with a random stratified sample 

(N=200) in Budapest. Grammaticality judgments and oral sentence-completion data were 
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gathered in a way that replicated the Hungarian National Sociolinguistic Survey conducted in 

1988 across Hungary (see Kontra, ed., 2003 and Kontra 2006). The null hypothesis that there 

is no significant correlation between linguistic prejudice and respondents’ major social 

characteristics has been corroborated. 46.5% of the sample are slaves to the prejudice that 

they can judge an unknown speaker's intelligence solely on the basis of their speech. The 

prejudiced group (those who claim they can judge an unknown speaker’s 

smartness/intelligence solely on the basis of their speech) was significantly more in line with 

Codified Standard Hungarian than the nonprejudiced group. Such behavior is in line with 

Hungarian standard language ideology, according to which correct speech and intelligence go 

hand in hand. 
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Nyelvhasználati változás – attitűdváltozás 

(Panelvizsgálat az északkeleti nyelvjárási régióban) 

 
P. LAKATOS ILONA – T. KÁROLYI MARGIT 

 
A nyelvi változások vizsgálatában a valóságos- és a látszólagosidő-vizsgálatok egymást 

kiegészítő, egymást magyarázó elvként állnak a kutatók rendelkezésére. „Ha csak 

látszólagosidő-vizsgálatot (Trudgill 1997) végzünk, nem lehet eldönteni, hogy a közösség 

beszéde változik-e az idő múlásával, vagy az egyének beszéde változik életkoruk előre 

haladtával, avagy mindkét folyamat egyszerre zajlik” (Kontra 2003: 61). A magyar élőnyelvi 

kutatásokban az utóbbi évtizedben a beszélőközösségekben végbemenő nyelvi változások 

igazolására születnek az ún. longitudinális vagy követéses vizsgálatok (lásd Borbély 2001, 

Hegedűs 2005, Bodó 2007). Ezek lehetnek trendvizsgálatok (különböző időszakból származó 

ugyanolyan életkorú adatközlők adatainak összevetésén alapulnak); ritkábban 

panelvizsgálatok, vagyis ugyanazon személyek különböző időszakból származó nyelvi 

adatainak az összevetését tartalmazó kutatások (lásd Borbély 2001); vagy közösségi 

változásvizsgálatok (Bodó 2007: 38), amelyek egy régebbi – NyAtl. vagy regionális atlaszok 

– nem rétegzett mintán alapuló adatbázishoz viszonyított szinkron összevetések. 

E harmadik típus megnevezésére javasolja Bodó (2007: 38) a közösségi változásvizsgálat 

műszó bevezetését, mert „…az egyéni nyelvhasználat vizsgálatát a panelvizsgálat, az 

(életkori) csoportok nyelvének változását a trendvizsgálat méri fel, és míg mindkettő 

alkalmas arra, hogy eredményei összesítésével a közösség egészének nyelvhasználati 

változásairól is képet kapjunk…, a közösségi változásvizsgálatban csak a közösség szintjén 

válik értelmezhetővé a korábban és újabban megjelenő változás, az egyéni vagy életkori 

csoport szintjén már nem”. 

Mindebből az is következik, hogy a panel- és trendvizsgálat eredményeinek egymásra 

vetítésével az is tisztázható, hogy az életkorral kimutatható nyelvi különbségek – 

generációskülönbségek – valóban folyamatban lévő nyelvi változást tükröznek-e, vagy 

csupán a társadalmi életkor indukálta nyelvhasználati sajátságokat (Borbély 2001: 175; 

Kontra 2003: 61). 

A nyíregyházi dialektológiai kutatóműhelyben 1987 óta folyamatosan végzünk olyan 

nyelvföldrajzi kutatásokat, amelyek valóságos- és látszólagos-idővizsgálatok is egyben, s a 

szociolingvisztikában, illetve a magyar szociodialektológiai változásvizsgálatokban 

alkalmazott módszereket integrálják, közösségi változásvizsgálat és a trendvizsgálat 

elvégzésére is lehetőséget biztosítanak (vö. P. Lakatos 2002). A mindenkori jelenben gyűjtött 

korpuszt össze tudjuk vetni a 20–30 évvel korábban gyűjtött NyAtl. adatokkal, ekkor a 

közösségi szinten bekövetkező változásokat vizsgáljuk (lásd fentebb), vagy saját korábbi 10–

20 évvel korábban gyűjtött rétegzett mintákhoz viszonyítjuk, ekkor a változások trendjét 

tudjuk megállapítani (vö. Bodó 2007: 39). A mindenkori jelenben gyűjtött értelmezett 

szinkron minta három generációja lehetőséget ad a látszólagosidő-vizsgálat szempontjának 

érvényesítésére. Eddigi tanulmányainkban inkább a közösségi változásvizsgálatokból, illetve 

a látszólagosidő-vizsgálatokból kirajzolódó változási tendenciákat mutattuk be (lásd pl. P. 

Lakatos 2002). 
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A saját gyűjtésű korpusz vizsgálatán alapuló trendvizsgálat eredményeiről a 2007. évi 

szombathelyi dialektológiai szimpozionon számoltunk be (vö. P. Lakatos–T. Károlyi 2007: 

99–206). 

Jelen közlésünkben egy tíz, illetve közel húsz év után megismételt panelvizsgálat 

eredményeiről és kutatás-módszertani nehézségeiről szeretnénk beszámolni. A panelvizsgálat 

célja, hogy választ kapjunk a fentebb felvetett kérdésre, azaz tisztázzuk, hogy az életkori 

különbségek valóban folyamatban lévő nyelvi változást mutathatnak-e, vagy csak az 

életkorral bekövetkező változást tükrözik, amint ezt pl. külföldi vizsgálatok is igazolták (vö. 

Chambers 2002: 207–8). 

2008 tavaszán megismételtük két településen (Hermánszeg, Tyukod) 16–17 évvel korábbi, 

illetve egy településen (Rozsály) 8 évvel korábbi gyűjtésünket. Célunk panelvizsgálatok 

végzése volt, vagyis a korábbi adatközlőkkel, a régebben kidolgozott tesztekkel, aktív, 

indirekt módszerrel, általunk felkészített terepmunkásokkal végeztük a vizsgálatot. 

A gyűjtés során szembesültünk a következő nehézséggel. A korábbi rétegzett minta 

minden tagjával nem tudtuk megismételni a gyűjtést, mert akkori adatközlőink egy jelentős 

része különböző, az alább részletezendő biológiai, gazdasági, családi okok következtében 

nem él a településen. A tanulság tehát az, hogy a panelvizsgálatokat – s erre jó példa a 

rozsályi anyag – valóban folyamatosan kell végezni, az első gyűjtés után tíz éven belül meg 

kell kezdeni, mert egyébként nem lehet rétegzett mintával dolgozni. A két régebbi gyűjtés 

helyszínén korábbi adatközlőinknek csak töredékét találtuk meg, illetve találtuk olyan 

állapotban, hogy velük a vizsgálatot megismételjük (Hermánszegen egy, Tyukodon három 

fő). Néhány év elteltével viszont még fellelhetők az adatközlők (Rozsály kilenc fő). Tizenöt-

húsz év elteltével tehát nem lehet a korábbi rétegzett mintát alapul venni, s akkor kérdéses, 

hogy közösségi szinten lehet-e értelmezni az eredményeket (vö. Borbély 2001: 175; Kontra 

2003: 61). 

Ugyanakkor a több településre kiterjedő minta életkor, nem és egyéb szociokulturális 

mutatók szerint is rétegződik, lehetőséget biztosítván ilyen módon a fentebb említett 

szempont érvényesítésére is. 

Az első adatfelvétel idején a rendszerváltási folyamat elején voltunk, kezdtek kirajzolódni 

a rendszerváltási folyamat tendenciái: megszűnik az ingázás, felbomlanak a téeszek, s 

feltételezhettük, hogy egyfajta társadalmi strukturális visszarendeződés indul meg, azaz a volt 

ingázók ismét gazdálkodókká válnak, s a falu társadalmi szerkezete homogenizálódik. A 

második adatfelvétel idejére, azaz napjainkra kiteljesedtek a rendszerváltási folyamat 

társadalmi-gazdasági jellemzői: akut foglalkoztatási válság alakult ki, az országban itt a keleti 

végeken a legnagyobb a munkanélküliség, tőke hiányában viszonylag kevesen válnak 

mezőgazdasági gazdálkodóvá, vagyis ekkorra már nyilvánvalóvá vált, hogy a „rendszerváltási 

folyamat vesztesei az itt élők” (Kiss 2007: 9). Valószínű, hogy e folyamatok következtében 

költöztek el volt adatközlőink is a településről. 

A gyűjtött korpusz adatainak elemzésével egyrészt a panelvizsgálat legfontosabb 

kérdésére kívánunk választ keresni, azaz az életkori különbségek valóban folyamatban lévő 

nyelvi mozgást mutatnak-e, vagy csak az életkorral bekövetkező változásokat tükrözik. E 

szempontból azon adatközlők adatai kecsegtetnek eredménnyel, akik a biológiai életkor 

változásával párhuzamosan társadalmi életkori változáson is átesnek, s ennek következtében 

megváltoznak velük szemben a nyelvi piac elvárásai is, pl. a korábban még aktív dolgozók 

vagy éppen friss nyugdíjasok a második vizsgálat idejére már jó néhány éve nyugdíjban 

vannak (vö. Kiss 2001: 178–179). 
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Másrészt a konferencia témájához kapcsolódva megpróbálunk következtetéseket levonni 

az egyes beszélők attitűdjének változásáról. Ez két korpuszunk természetéből adódik, mivel 

az első felmérés egy sajátos attitűdváltás korszakhatárán, a rendszerváltással összefüggő 

szégyenlő-önfeladó attitűdről a kiegyensúlyozó-funkcióelkülönítő attitűdre való váltás 

korszakhatárán készült (vö. Kiss 2001: 221–222). Az eltelt több mint másfél évtizedben 

bekövetkezett társadalmi-politikai változások a vizsgált társadalmi rétegek elfogadásában 

pozitív változást hoztak (vö. Kiss 2001: 222). S e tény e rétegek körében azt eredményezi, 

hogy vélhetően saját nyelvváltozatukat bátrabban felvállalják. „A beszélők ugyanis saját 

nyelvváltozatukhoz fűződő érzelmi, intellektuális, valamint funkcionális kötődésének fokától 

függően használják többé vagy kevésbé nyelvjárásukat” (Kiss 2007: 9). 

Jelen munkánkban a tyukodi és rozsályi adatközlőinktől származó panelvizsgálat 

eredményeit mutatjuk be. A kutatás jelenlegi szintjén egyelőre az alábbi formában közölt 

jellemzést tudtuk megvalósítani. Összefügg ez azzal, hogy a legfontosabbnak azt tartjuk, 

hogy feltárjuk az egyének nyelvhasználatának belső rétegezettségét, a mentális lexikonokban 

egymás mellett élő, a változást befolyásoló tényezőket; az egyének lokális beágyazottságával 

összefüggő kommunikációs kapcsolati háló okozta indukáló elemeket. 

A szatmári Tyukodról három adatközlőt vonhattunk be a panelvizsgálatba. Ők különböző 

független változókkal jellemezhetők. A csak alaktani jelenségeket vizsgáló első gyűjtés 1991-

ben, a követéses vizsgálat 2008-ban volt. 

Szakmunkásképzőt végzett női adatközlőnk nyelvhasználatát (l. táblázat) 36, illetve 53 

éves korában figyelhettük meg, azt mondhatnánk, hogy aktív életének legmeghatározóbb 

éveiben. A panelvizsgálatban a nyelvjárási régiót jellemző E/2. általános ragozású -l 

személyrag erősen csökkenő megterhel tsége  tűnik a legjellemzőbbnek, de a kodifikált 

standardnak tekinthető affixum mellett több lexémával megmarad a dialektális változatú 

ragmorféma is; illetve ingadozás figyelhető meg. 

Adatközlőnk nyelvhasználatában a korábban megragadható s a nyelvjárást jellemző, de 

már a korábbi időmetszetben is kiszorulóban lévő egyes szám harmadik személyű, általános 

ragozású -n (a nyelvterületen korábban: veszen, teszen, viszen, megyen) 2008-ban már nem 

volt gyűjthető: megyen → megy. 
Továbbra is adatközlőnk nyelvjárási  normájának része  viszont a családi 

helyhatározóragok közül a hová? kérdésre felelő -nál/-nél, ahogy korábban is lejegyezhettük 

(Erzsiéknél, Sándoréknál). 

 
1. táblázat 

1991 2008 

tudol tudsz 

fogol (segédige) fogsz 

mondol mondasz 

vetel vetsz 

de:  

adol adol 

látsz látsz 

  

fogsz (főige) fogol 
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Második tyukodi adatközlőnk az első gyűjtés idején 45 éves volt.  Férfi , tanár-

népművelő főiskolai végzettségű, 2008-ban 62 éves, nyugdíjas; tehát az ő életében jelentős 

változás következett be. (Adatait a 2. táblázat tartalmazza.) 

A két időmetszetből kapott formális helyzetben gyűjtött anyag összehasonlításából a már 

1991-ben is jellemző, de 2008-ban egyértelműen az „adatszolgáltatást” is meghatározó 

att i tűdöt  emelhetjük ki: törekszik a helyi nyelvhasználatot jellemző dialektális és emellett a 

terjedőben lévő standard formák megadására is, érzékeltetve ezzel az átmenetiség, illetve a 

változatok egymás mellett élésének állapotát. Saját nyelvhasználatára, illetve a variánsok 

beszédhelyzettől, partnertől stb. függő használatára kevésbé következtethetünk, a tágabb 

beszélőközösséget jellemző alakváltozatokra, a dialektális és a standard forma mindkét 

időmetszetben való jelenlétére azonban igen. Ugyanakkor a lehetséges formák közötti 

választás kényszerének csökkenése, a tényleges nyelvhasználat bemutatásának igénye 

összefügghet az adatközlő iskolai végzettségéből, foglalkozásából fakadó attitűddel, de a 

nyelvjárások létét elismerő, a nyelvjárást nem szégyellő, a nyelvjárási jelenségek őrzését 

akaró attitűddel, és a napjainkban egyre jellemzőbb magatartással, a nyelvi formák 

választásának szabadságával is (vö.: Hegedűs 2005: 136; P. Lakatos–T. Károlyi 2007: 199–

206). Pl.: 

 
2. táblázat 

1991 2008 

szőlője szőlője/szőleje 

csipője csipej e/csipője 

fő fő/fől 

nő nő/női 

otthon otthon/otthol 

itthon itthon/itthol 

vetsz vetsz/vetel 

gyűlik gyűlik/gyűl 

szekéren szekeren/szekéren 

borjúk borjúk/borjak 

1993 2008 

mész/mensz mész/mensz 

vője/veje veje/vője 
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Egy-két esetben 2008-ban a dialektális változatot adja meg, a korábbi standarddal 

szemben: tehen – tehenen, vereben, bornyu, bornyút. 

A harmadik tyukodi adatközlő (3/a, 3/b táblázat) 1927-es születésű , az első 

adatgyűjtés idején (1991-ben) már néhány éve nyugdíjas volt. Nem érettségizett le, de 

középiskolába is járt, a termelőszövetkezetben pedig brigádvezető volt. Nyelvhasználata 

korábban az általa minden bizonnyal nagyobb preszt ízsűnek tar tot t  formák 

választását  mutatta (megfigyelhető volt a pl. az ikes igék egyes szám első személyében: 

lakom, eszem, lakjam). A feltételezhető „megfelelési kényszer” csökkenésé vel a 

korábbi adatokkal szemben 2008-ban a dialektális formák választása is jellemzőbbé vált. 

 
3/a táblázat 

1991 2008 

őt őtet 

fogsz (ige) fogol 

tehén tehen 

tehénen tehenen 

verében vereben 

Ferihez Ferinél 

borjú bornyú 

 

A hová? kérdésre felelő -nál/-nél egyébként a fenti lexéma kivételével mindkét 

időmetszetben nyelvhasználatának aktív elem volt (Sándoréknál, Erzsiéknél). 

A településen és az egész nyelvjárási régióban legarchaikusabbnak számító jelenségek 

ugyanakkor az idős bácsi nyelvhasználatából is kiszorultak formális helyzetben:  

 
3/b táblázat 

1991 2008 

mensz mész 

megyen megy 

 

A szintén szatmári Rozsályon többször is gyűjtöttünk: az első időmetszethez 1998 és 2000 

között, a másodikhoz 2008-ban, így az alaktan területére tartozó jelenségek és a szókincs 

alakulását is megfigyelhettük. A két időmetszet között azonban 8–10 év telt el (a 

hermánszegi, tyukodi és korábban a tiszakerecsenyi valóságosidő-vizsgálatnál ennél több). 

Valószínűleg ezzel is magyarázható, hogy – bár itt 5 adatközlőnk lehetett a panelvizsgálat 

alanya – nem tudunk mindig olyan „markáns” különbségeket kimutatni, mint a közel két 

évtizedes időmetszetek esetében. (Vö.: a változatvizsgálatok esetében kérdés lehet, hogy 

mennyi az az idő, amely elegendő  arra, hogy észrevehető változást regisztrálhassunk. 

Vö. még Hegedűs 2005: 91; P. Lakatos–T. Károlyi 2007: 205.) 

Adatközlőink több nemzedéket képviselnek és különböző társadalmi változókhoz 

rendelhetők, ez majd segíti a trend- és a panelvizsgálat eredményeinek árnyaltabbá tételét is. 

Az érettségizett, eladói munkakörben dolgozó női informátorunk (adata a 4/a, 4/b 

táblázatban) a két gyűjtési időpontban 37/45 éves. Nyelvhasználata a köznyelvhez állt és áll 

közel, a települést leginkább reprezentáló dialektál is a lakváltozatok  azonban az ő 

nyelvjárási normájának részei ma is: tehenen-típus; lativuszi -nál/-nél; E/2. általános 

ragozású -l. Ez utóbbi két dialektális formánst 2008-ban több morfémaszerkezetben 

használta, több lexémához kapcsolta, mint 2000-ben. 
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4/a táblázat 
2000 2008 

tudsz tudol 

adsz adol 

fogsz (ige) fogol 

Erzsiékhez Erzsiéknél 

Sándorhoz Sándornál 

 
„Ingadozó” nyelvhasználata mellett a nyelvjárást kevésbé szégyenlő at ti tűd  is 

hozzájárulhat ahhoz, hogy a formális beszédhelyzet sem az eszményinek tartott, hanem a 

valóságoshoz közelebb álló alakváltozatokat hívja elő. A köznyelv irányába való elmozdulást 

csak az itthon, otthon sugallja (2000: itthol, otthol. A középkorú, középfokú végzettségű 

hölgy szabadabb,  bátrabb nyelvváltozat -választási a t ti tűd jére utalhatnak a 

szókészleti kérdőív korábbitól eltérő adatai is. Míg 2000-ben elsősorban a standard lexémákat 

adja meg, 2008-ban ezek mellett a dialektális változatot, a tájszót is közli. 

 
4/b táblázat 

2000 2008 

sárgarépa sárgarép, murok 

bab bab, paszuly 

csalán csalán, csinár 

kukorica kukorica, málé 

 
Másik rozsályi női adatközlőnk (5/a, 5/b és 5/c táblázat) ipariskolát végzett szakács, a 

gyűjtési időpontokban 52/60 éves. Nyelvhasználata – valószínű a független változókkal 

összefüggésben is – sokkal dialektálisabb, mint az előző adatközlőé volt. A települést 

jellemző morfológiai jelenségek aktív hordozója. A már a korábbi adatközlőknél is említett 

jelenségeken kívül a rogyik, gyónik-típus is nyelvjárási normájának része. Ugyanakkor éppen 

a fentiek miatt – az ő nyelvhasználatának változásából ragadhatjuk meg a legjobban a 

kiszorulóban lévő jelenségeket: 

5/a táblázat 
2000 2008 

mész, mensz mész 

bírótúl, birónól bírótól 

 

A szókészleti kérdőív hívómondataira adott válaszai a dialektális változatok „bátrabb” 

közléséről, vállalásáról, illetőleg a kettős alakok megadása a köznyelvi lexémák és a 

tájszavak ismeréséről , együttéléséről tanúskodnak. 

 

5/b táblázat 
1999 2008 

sárgarépa murok 

bab paszuly 

kukorica málé 

• • 

reggeli reggeli, früstök 

boríték boríték, kóperta 

függöny függöny, firhang 
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A köznyelvi(bb) formák előtérbe kerülése is megfigyelhető: 

 
5/c táblázat 

1999 2008 

kötő kötény 

tota, selyp selyp 

aprómarha aprólék 

töviseskutya sündisznó, töviseskutya 

púp púpja, köldöki (!) 

 

(Ez a lista – hasonlóan az alaktani jelenségekéhez – tükrözi azokat a tájnyelvi lexémákat 

is, amelyek a leginkább archaikussá válnak/váltak!) 

A 6. táblázat mutatja, hogy a 2008-ban 74 éves – adatközlőink között a legalacsonyabb 

végzettségű –, nyugdíjas termelőszövetkezeti tag nyelvhasználata (az összes adatot 

figyelembe véve a legtöbb dialektális jelenség megőrzése mellett) némileg a köznyelv 

irányába mozdult el: 

 
6. táblázat 

1998 2008 

női nő 

csipeje csípője 

Ferencnél Ferenchez 

gyónik gyón 

borjú, bornyú borjú 

bornyúk borjak 

• • 

okuláré, szemüveg szemüveg 

kividult (az idő ) kitisztult 

boríték, kóperta boríték 

csipkebogyó, segvakarcs csipkebogyó 

 

Ugyanakkor szinte valamennyi, a kérdőívben szereplő valódi tájszót ismeri és használja 

(ablaktűc, házhíja, ducskó, lajbi, surc, szárnyasegér stb.). Nyelvhasználata az  el tel t  10 

év alat t  lényegében nem változott.  

A fenti adatközlővel azonos életkorú, de egyébként más társadalmi változókkal 

jellemezhető női adatközlőnk (65/74 éves, gimnáziumot járt, nyugdíjas ápolónő) példázza 

talán a leginkább azt a tapasztalatot, hogy az életkor előrehaladásával bizonyos 

„visszarendeződés” figyelhető meg, a dialektális formák megterheltsége – a munkahelyi 

nyelvhasználatra is vonatkozó elvárások csökkenésével – nagyobb lehet (7/a táblázat). 

 
7/a táblázat 

1999 2008 

verében vereben 

csipője csipeje 

mész mensz 

laksz lakol 

adsz adol 
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mondasz mondol 

vigyáz vigyázik 

gyón gyónik 

borjút bornyút 

borjúk bornyúk 

 
Ugyanezt támasztja alá, hogy a korábbi párhuzamos alakokból a későbbi időmetszetben 

már csak a dialektális formákat hagyja meg (7/b táblázat). 

 
7/b táblázat 

1999 2000 

látsz, látol látol 

szekéren, szekeren szekeren 

borjú, bornyú bornyú 

Sándorékhoz, Sándoréknál Sándoréknál 

 
(A szókincstani kérdőívre adott válaszai között nincs számottevő különbség a két 

időmetszetben. Persze ez is érdekes tanulsággal szolgálhat: valószínű, hogy a tájszavak 

köznyelvitől eltérő volta – éppen a használati kötöttségek különbsége miatt – nem tudatosul 

annyira, mint a morfológiai jelenségeké.) 

A 69/77 éves, érdekes sorsú, mezőgazdasági szakiskolát végzett, a településen nagy 

tiszteletnek örvendő férfi a korábbinál szintén több dialektális vál tozatot  adott meg, de 

nyelvhasználata nem változott  jelentősen (8. táblázat). 

Az 1999-ben először felvett szókincskorpusz is az adatközlő nyelvi intelligenciájáról, 

segítőkészségéről  tanúskodott. A hívómondatokra legtöbbször a standard és a dialektális 

változatokat is megadta. Ez 2008-ban sem változott. „Új” adatként jegyezhettük le az 

angyalbögyörő, házhíja, kóperta, okuláré, püfli (=pufók) tájszavakat, hozzátéve, hogy ezeket 

„régen használták”. Az adatközlő tehát már nem csak a köznyelvi norma diktálta 

elvárásoknak akart eleget tenni, ahogyan azt az első gyűjtéskor tette. 

 

8. táblázat 
2000 2008 

fő fől 

nő nől 

tudsz tudol 

adsz adol 

vetsz vetel 

visz viszen 

elfogy elfogyik 

Ferenchez Ferencnél 

tehén tehen 

tehénen tehenen 

verében vereben 

párhuzamos alakból:  

Erzsikénél, Erzsikéhez Erszikénél 

 
Felmérésünk tapasztalatai t  az alábbiakban foglalhatjuk össze. 

A módszerre vonatkozóan:  
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– A trend- és panelvizsgálat eredményeinek egymásra vetítésével állapíthatjuk meg 

leginkább a változások irányát; az egyes változók mozgását. 

– Az egyének nyelvhasználatának belső rétegzettségét a településre vonatkozó 

általánosítások elfedik; a nyelvváltozat-választást befolyásoló külső és belső tényezők 

„összemosódnak”. 

A nyelvál lapotra vonatkozóan:  

– A vizsgált területen jellemző a standardizáció is, de a nyelvjárást leginkább jellemző 

morfológiai és lexikológiai változók napjainkban is elsősorban dialektális 

változataikban élnek. 

– Ugyanakkor a ma is a nyelvjárási norma részét képező jelenségek köre leszűkült. 

Az att i tűd viszont je lentős mértékben változott :  

– A nyelvjárási jelenségek vállalása általánosabbá vált; az elfogadó attitűd a jellemzőbb 

a korábbi szégyenlő-önfeladó attitűddel szemben. 
– Összefüggésben a társadalmi szemlélet változásával kialakult a szabadabb 

nyelvváltozat-választás „belső” igénye. 
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Changes in Language Usage and Attitudes 
ILONA P. LAKATOS – MARGIT T. KÁROLYI 

As result of our research conducted in the north eastern region of Hungary, we are able to 

make a comparison with the data in the Great Atlas and thus register changes in the usage of 

the language, surveying the internal and external factors behind the changes at several periods 

of the changes. 

The three periods (the Great Atlas, our own research in the 1990s and in 2007) also enable 

the researcher to carry out a so-called panel examination. 
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In the course of the real-time examination it is possible to monitor the changes of the 

language use of the same individual, but also the changes in the development of their 

language attitudes. In addition to the active changes that take place in the regional dialects, 

the withdrawal of the transitory forms resulting in a powerful standardization, the major 

changes in the attitudes of the data providers may be the most important experience offered 

by the panel examination. 
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Morfológiai változók a standard nyelvi ideológia örvényében: 

Elemzések a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú beszélt nyelvi korpuszban
1 

 
BORBÉLY ANNA 

 
1. Bevezetés 

Egyes nyelvi változóknak társadalmi jelentése van, melyek éppen ezért a szociolingvisztikai 

kutatások a lapvető munkaeszközeinek tekinthetők. Labov (1965; 1972) a nyelvi változás 

mechanizmusát vizsgálva rögzítette a nyelvi változók következő három típusát: 

indikátorok, je lölők (markerek) és sztereotípiák . Az indikátorok a jelölőktől 

ugyanannak a nyelvhasználattal összefüggő kontinuumnak a segítségével különíthetők el 

egymástól, mint a jelölők a sztereotípiáktól. Ez a kontinuum a beszélőknek a n y e l v i  

v á l t o z ó k  v a r i a b i l i t á s á h o z  f ű z ő d ő  t u d a t o s s á g á nak nagyságát jelzi. Az 

indikátorok azok a nyelvi változók, amelyek esetében a beszélők tudatossága a változatosság 

iránt még tudat alatti szinten sem mutatható ki, ezért minden szituációban a nyelvi változók 

ugyanazon változatát használják. Ezeknek a változótípusoknak a variabilitása tehát csak a 

különböző életkori vagy társadalmi csoportokhoz köthető. A jelölők esetében viszont már 

kimutatható a beszélők tudat alatti szintjén a variabilitáshoz való viszonyulás. Ezt az igazolja, 

hogy a formális beszédstílusokban a nyelvi változók egyik változatát használják többször, az 

informális beszédstílusokban pedig a nyelvi változók egy másik változatát részesítik 

előnyben. Ezzel szemben a sztereotípiák széles körben ismert nyelvi változók, és tudatos 

jellemzői egy speciális csoport beszédének: egy nyelvjárás beszélőinek (vö. Labov 1972, 

1999; Trudgill 1997; Meyerhoff 2008). Labov több évtizedes széleskörű kutatásai 

eredményeként lazított a nyelvi változás fázisait képviselő három típus egymáshoz 

viszonyított kronológiai sorrendjén (vö. Labov 1999). A nyelvi sokféleséggel, 

változatossággal foglalkozó szociolingvisztikai vizsgálatok ezért azoknak a nyelvi 

változóknak a megoszlására összpontosítják a figyelmet, amelyek jelölők; 

megmagyarázhatják, hogyan alakulnak ki a sztereotípiák, de az indikátorokat egyszerűen csak 

regisztrálják (Wardhaugh 1995: 124). 

Vizsgálatunkban két morfológiai változó jelölő minőségét vizsgáljuk a Budapesti 

Szociolingvisztikai Interjú (BUSZI) 2. változatában. Jelen vizsgálatunk része annak a 

kutatásnak, amelyben – a beszélők státusza és a beszédhelyzet formalitása szerint – a nyelvi 

változók standard-nemstandard váltakozásának statisztikailag megragadható 

rendszerszerűségét vizsgáljuk (vö. pl. Labov 1999; Kontra szerk. 2003). 

 
1.1. A vizsgált morfológiai változók szakirodalmi áttekintése 
(nék) = (nVk)2 (vö. Kontra 2003a: 70) 

A Magyar dialektológia (Kiss szerk. 2003) könyv szerint: a feltételes mód egyes szám első 

személyű alanyi ragozású alakja a köznyelvben várnék, néznék. A veláris hangrendű szavak 

módjele több nyelvjárásunkban (nyugaton, délen, a palócban) az illeszkedett -ná ([én] várnák) 

(Hegedűs 2003: 356). Pléh Csaba szerint az ilyen típusú nyelvi változók „olyan helyeken 

jelennek meg, ahol valamilyen inherens bizonytalanság van magában a nyelvi rendszerben. 
Szerkezeti homonímiák lépnek fel például, mert két eltérő nyelvtani művelet azonos felszíni 

szerkezetekhez is vezethet, ha nem bíráljuk felül a szabályok egy részét (pl. ők tudnák – én 
tudnák, ha nem bíráljuk felül a magánhangzó-illeszkedést)” (2003: 259). A nemstandard 
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[nák] használatában nyelvjárási és kétnyelvűségi körülmények is közreműködnek a felvidéki 

magyar gimnazisták különböző csoportjaiban. Egy kérdőíves felmérésben a mondatkiegészítő 

feladat válaszaiban a nemstandard tudnák legkevésbé a magyarországi magyar anyanyelvű 

diákoknál fordult elő (14,68%). Valamivel magasabb volt a százalékos előfordulása a magyar 

tannyelvű szlovákiai gimnáziumban tanulóknál (25,32%), és a leggyakrabban a szlovák 

tannyelvű szlovákiai gimnáziumban tanulóknál fordult elő (65,05%) (Lanstyák–Szabómihály 

1996: 116). Ezzel a változóval összefüggésben az MNSZV-mintán (N=832) belül a budapesti 

alminta (N=163) elemzése során a következő eredmény született. A független változók 

páronkénti interakciói közül az ÉLETKOR3 x LAKHELY4 kölcsönhatás azt mutatja, hogy 

Budapesten az ítéletek standardizálódása zajlik: míg a 61– éveseknek a 63%-a ítélte az 

NY105-öt helytelennek, s a 31–60 éveseknek a 62%-a, addig a 18–30 éveseknek a 87%-a 

(N=155, khi-négyzet [f=2] = 7,049, P < 0,05) (Kontra 2003b: 127). 

 

(jöttök) 

A jön ige tőalakjai: jön, jöv-, jö-. A rövid magánhangzóra végződő tőalak a leggyakoribb; 

érdekes sajátossága, hogy utána a toldalék kezdő mássalhangzója megnyúlik, s ezt a 

hosszúságot írásban is jelöljük: jö-ssz, jö-ttök stb. (Rácz szerk. 1976: 102–103). A bábonyi 

(Kalotaszeg) népnyelv igealakjai között Szabó T. Attila a jön változatai között megemlíti a 

jösztök változatot (1939: 16). A kalotaszegi nyelvjárásról szóló leírásban olvasható, hogy a 

jösz- tőalak egyetlen igealakban, a jelen idő T/2-ben használatos minden kutatóponton: 

jösztök (a jöttök csak elvétve fordul elő mellette) (vö. Vámszer 1972: 55). Fontos, hogy 

többek között ezzel a morfológiai változóval kapcsolatban is megfogalmazódott az a 

nyelvtervezési igény, amely szerint: a nyelvi hagyomány, a nyelvi környezet, a kétnyelvűség 

következményeként kialakult nemstandard változatok kapjanak a nyelvjárási besorolás 

helyett köznyelvi szintű státuszt. „A jöttök és a jösztök egyaránt köznyelvi szintű, noha ezt 

kézikönyveink nem mindig ismerik el, alsóbb szintűnek minősítve a jösztök formát, talán 

mert inkább a nyelvterület keleti felében használatos” (Péntek 2008). 

 

1.2. A standard nyelvi ideológia 
Harlig és Pléh (1995) kelet-európai országokra irányuló összehasonlító szociolingvisztikai 

elemzéséből kiderül, hogy a legtöbb volt szocialista országban a nyelvpolitika közös nevezője 

volt és maradt a mindenütt jelenlevő központi nyelvművelés. Magyarországon a XX. századi 

társadalmi változások és a standard magyar terjedése az iskolai oktatásban, a médiában stb. 

fontos tényező volt a magyar nyelvjárások jelentőségének és presztízsének fokozatos 

elvesztésében. A standard nyelvi ideológia okozta presztízsveszteség komoly hatással van a 

nyelvjárások, s ezen belül az egyes nyelvjárási eredetű nyelvi változók sorsára is. Jelen 

kutatásunkban két nyelvjárási változó budapesti sorsának eredünk a nyomába. E két 

nyelvjárási változóról a nyelvművelők eltérő minősítést alakítottak ki. A (nék) nemstandard 

változatáról nagyon negatívan írnak, ezzel szemben a (jöttök) nemstandard változatát nem 

helytelenítik, megengedőbben viszonyulnak hozzá. Lássuk ezeket! „Helytelen, pongyola tehát 

az illeszkedett toldalék használata: (én) adnák, tudnák, várnák stb.” (Grétsy–Kovalovszky 

főszerk. 1980-I.: 626 ). „A -nák told. (én) fáznák stb. igen durva hiba!” (Grétsy–Kemény 

1996: 182). Bizalmas nyelvhasználatban: jösztök (Grétsy–Kovalovszky főszerk. 1980-I.: 

1100). Ennek a kétféle véleménynek az okát nehéz lenne kideríteni. Kétségtelen, hogy a 

jösztök hangulatához tapad a következő népi szójáték, tréfás meghívás: Ha jösztök, lesztek, ha 
hoztok, esztek (vö. Erdélyi szerk. 1851: 212). 
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2. Módszerek 

 
1. táblázat 

A két vizsglt morfológiai változóra vonatkozó terepkísérletek a BUSZI-2-ben 

Kontextuális stílusok (vö. Kontra 

1987, 2006: 580–581; Váradi 

1995/96, 2003: 355–356) 

(nék) (jöttök) 

[nék] [nák] [jöttök] [jösztök] 

(l) szavak listáinak felolvasása – 1890. item2 

följössz – 

FÖLJÖSSZTÖK 

(2) tesztszó kimondása egy 

mondatkiegészítő feladatban (a 

beillesztendő szó szótári alakjának 

megadásával, vagy a nélkül) 

120. item 

Ha jobban megfizetnének, 

........... én jobban is 

dolgozni.       TUD 

440. item 

....... én szorgalmasabb is 

lenni, ha akarnék.    TUD 

910. item 

Ha a szüleim akarnák, ........ 

én szorgalmasabb is lenni. 

TUD 

410. item 

Mi hatra jövünk, ti hányra 

...............? 

5880. item 

Mari nem jön föl hozzánk, de ti, 

ugye, ...............................? 

(3) tesztmondat (keretmondat) 

kimondása 

450. item 

....... én szorgalmasabb is 

lenni, ha akarnék. TUD 

– 

(4) lassú szövegolvasás 5380. item: kapnék 

5400. item: csinálnék 

– 

(5) gyors szövegolvasás 5650. item: kapnék 

5670. item: csinálnék 

– 

(6) irányított beszélgetés (társalgás) – modulok: család, etnikum, humor stb. 

Hallás után szópárok megkülönböztetése 

Nyelvi megkülönböztetést vizsgáló teszt Kontra 1987: 45–46; Reményi 1990: 405) 

„Azonos vagy különböző?” (=AK)3 2080. item: csinálnák – 

csinálnék 

– 

Nyelvi megítélést vizsgáló tesztek (Kontra 1987: 52–55; 60–63; Reményi 1990: 405) 

„Melyik a helyes?” (=MH)4 – 3640. item 

jöttök – jösztök 

„Ön hogyan szokta ejteni?” (= HE)5 – 4980. item 

jöttök – jösztök  

 

A magyar főváros, nyelvi és társadalmi összetételének sokszínűsége miatt, a 
szociolingvisztikai vizsgálatoknak kiváló terepe (vö. G. Varga 1968, Kontra szerk. 2003). 

Ezeknek a társadalmi és nyelvi körülményeknek a változatossága egyben arra is figyelmeztet, 

hogy a Budapest nyelvére irányuló empirikus vizsgálatok összetett módszertani hátteret 
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igényelnek. Ennek tudatában dolgozták ki az MTA Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi 

Kutatócsoportjában, Labov (pl. 1984, 1988) terepkísérleteinek felhasználásával és Kontra 

Miklós vezetésével, a BUSZI kutatási módszerét (vö. Kontra 1987). 

 

2.1. Nyelvi adatok és vizsgálati kérdések 
A jelen kutatásban vizsgált két morfológiai változó beszélt nyelvi előfordulásait, a BUSZI-2 

korpusz terepkísérleteinek segítségével (vö. 1. táblázat), a következő három aspektusból 

elemezzük. 

• J e l ö l i k - e  a  t á r s a d a l m i  r é t e g z ő d é s t ?  

•  J e l ö l i k - e  a  k o n t e x t u á l i s  s t í l u s o k a t ?  

• M i t  t u d u n k  m e g  a z  a d a t k ö z l ő k n e k  a  v i z s g á l t  m o r f o l ó g i a i  

v á l t o z ó k  v a r i a b i l i t á s á h o z  f ű z ő d ő  t u d a t o s s á g á r ó l  ( l á s d  a  

s t a n d a r d  n y e l v i  i d e o l ó g i a  h a t á s á t ) ?  

 

2.2. Adatközlők 

Az 50 adatközlő öt különböző társadalmi státuszú beszélőcsoportba sorolható. A 

kvótamintavétel szempontjai az 5 foglalkozási csoport mellett az életkori eltérések voltak: 10 

tanár (50 év felettiek), 10 egyetemi hallgató, 10 bolti eladó, 10 gyári munkás és 10 

szakmunkástanuló (15–16 évesek) (vö. Kontra–Váradi 1997: 6). 

 

3. Eredmények
6
 

3.1. Társadalmi rétegződés és nyelvi variabilitás 

 
1. ábra 

A produkciós tesztekben nemstandard változatokat legalább egyszer használó adatközlők 

száma foglalkozási csoportonként (n=50) 

 

 
 

Az l. ábrában összefoglaltuk, hogy foglalkozási csoportonként hány adatközlő használta a 

p r o d u k c i ó s  t e s z t e k b e n  (vö. 1. táblázat: 1–5. stílus) legalább egyszer a két vizsgált 

morfológiai változó nemstandard változatát. A foglalkozási csoportátlagok Tukey–Kramer-

féle páronkénti összehasonlítása szerint a gyári munkások térnek el a [nák] válaszok 

gyakorisága szerint a tanároktól (p<0,05) és az egyetemi hallgatóktól (p<0,1), bár ez utóbbi 

eltérés csak tendencia szinten jelentkezett (bővebben lásd Borbély 2007). A nemstandard 

[jösztök] alacsony előfordulása miatt statisztikai különbség nem volt kimutatható. 
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3.2. Stílusok és nyelvi variabilitás 

A BUSZI kutatói, Labov (1972) módszerét követve, hat
7
 kontextuális stílust vizsgálnak (pl. 

Váradi 1995/96, 2003: 355–356; Kontra 2006: 580–581; Borbély 2007; Hattyár é. n.). A 

(nék) változóra a 2–5. kontextuális stílusban (vö. 1. táblázat), a lehetséges 400 tesztválaszból 

összesen 24 (6%) nemstandard [nák] választ kaptunk. A [nák] előfordulása az 50 

adatközlőnél itemenként a következő: a 450. itemben: 0; az 5670. itemben: 1; az 5400. és 

5650. itemekben 2–2; az 5380. itemben: 3; a 910. és 440. itemekben: 5–5; a 120. itemben: 6. 

Az 1. és 2. kontextuális stílusban a [jösztök] a lehetséges 150 tesztválaszból 4 válaszban 

fordult elő: az 1890. itemben 0-szor, a 410. itemben 2-szer és az 5880. itemben szintén 2-szer. 

Az adatok azt mutatják, hogy a kontextuális stílusokban a standard és nemstandard változatok 

variabilitása tetten érhető. 

 
3.3. Nyelvi megkülönböztetés, illetve megítélés és nyelvi variabilitás 

A BUSZI tesztfeladatai között szerepelt olyan feladattípus, amelyben az adatközlőknek 

bizonyos szópárokkal kapcsolatban feltett kérdéseket kellett megválaszolniuk (lásd az 1. 

táblázatban az AK–MH–HE teszteket). A szópárokat egy nyelvész (Wacha Imre) olvasta fel, 

ezt magnókazetta rögzítette, és az adatközlők fülhallgatós magnóval hallgatták meg a 

felolvasott szópárokat. Az adatközlőknek ezt követően a kérdéseket – az instrukció alapján és 

a hallott szópárokra vonatkozóan – egy-egy feladatlapon kellett megválaszolniuk. Ezekben a 

feladatokban az adatközlőknek bizonyos nyelvi változókra irányuló nyelvi tudatosságát 

elemezzük. Pontosabban azt, hogy az adatközlők m i k é n t  k ü l ö n b ö z t e t i k  m e g  a  

n y e l v i  v á l t o z ó k  változatait, illetve milyen í t é l e t e k e t  a l k o t n a k  a nyelvi 

változók változatairól. 

Az „Azonos vagy különböző?” tesztben az adatközlőknek arra kellett válaszolniuk, hogy 

egy-egy szópár tagjainak azonos-e a jelentése vagy sem. A [csinálnák] – [csinálnék] szópár 

(2080. item) esetében az 50 adatközlőből 14 (1 tanár, 1 egyetemi hallgató, 2 bolti eladó, 4 

szakmunkástanuló és 6 gyári munkás) szerint a szópár tagjai „azonos” jelentésűek, 36 

adatközlő szerint „különböző” jelentésűek. 

A másik vizsgált morfológiai változó két változatával [jöttök] és [jösztök] kapcsolatban az 

adatközlőknek két kérdésre is válaszolniuk kellett: „Melyik a helyes?” (3640. item) és „Ön 

hogyan szokta ejteni?” (4980. item). Az eredmények szerint l tanár ítéletalkotása szerint a 

[jöttök] és a [jösztök] is „helyes” (3640. itern)
8
. Emellett 1 egyetemi hallgató (kinek apja 

erdélyi
9
 származású), l bolti eladó (aki szlovák–magyar kétnyelvű volt gyermekként) és 2 

gyári munkás (az egyik német anyanyelvű, a másik egy Hajdú-Bihar megyei faluban 

született) szerint a nemstandard [jösztök] a „helyes”. A maradék 45 adatközlő szerint a 

standard változat a „helyes”. A másik megítélést vizsgáló tesztkérdésre (4980. item) l tanár 

azt válaszolta, hogy mindkét változatot „szokta ejteni”; l egyetemi hallgató és 2 gyári munkás 

válasza szerint pedig a nemstandard változatot „szokta ejteni”. Az a tanár, aki mindkét 

változatot „helyes”-nek ítélte, az „Ön hogyan szokta ejteni?” tesztben is mindkét változatot 

megjelölte. Vagyis válaszai e két kérdésre k ö v e t k e z e t e s e k  é s  t u d a t o s a k  voltak. 

Nem véletlen, hogy ugyanez a tanár a vele készült irányított beszélgetésben a magyar nyelv 

változatossága védelmében is felemeli szavát: Kétségbe vagyok esve, hogy a nyelv mennyire 
elromlott, elszegényedett. 
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3.4. Az adatközlőknek a két változó variabilitásához fűződő tudatossága 

A Labov módszerét követő BUSZI-tesztek adatai az elemzések során a nyelvi változók több 

oldalról történő szemügyre vételére nyújtanak lehetőséget. Az alábbiakban a Labov által 

például a hangtani változások vizsgálatára kidolgozott egyik lehetőséget, a minimális párok 

teszt elemzésénél felkínált kategóriákat vesszük kölcsön (vö. 2. táblázat), ahol is két típusú 

információ, nyelvi adat (a beszédprodukció és a megítélés) összekapcsolására nyílik lehetőség 

(a kísérlet részletes leírását lásd Labov 1999: 353–356). 

 

2. táblázat 

Labov minimális párok tesztjének négycellás táblázata (vö. 1999: 354) 
  Beszédprodukció 

  azonos különböző 

Megítélés 
azonos a b 

különböző c d 

 

Vizsgálatunkban ezt az elemzési módszert az adatközlőknek a vizsgált két morfológiai 

változó variabilitásához fűződő tudatosságának mérésére használjuk fel. A fenti (vö. 3.1–3.) 

eredményeket a továbbiakban együttesen elemezzük abból a célból, hogy kiderítsük, milyen 

viszonyulás fűzi az adatközlőket a két morfológiai változó variabilitásához. Az adatközlőknek 

a nyelvi változók variabilitásához fűződő tudatosságát a következő típusú eredmények jelzik, 

ezek alapján négy kategória alakítható ki. 

a) N e m  k i n y i l v á n í t o t t  v i s z o n y u l á s  (vagy nincs, vagy teljesen tudatosan 

elfojtott): akik sem a produkciós tesztekben (vö. 1. táblázat, l–5. kontextuális stílus) nem 

ejtenek nemstandard változatot, sem a megkülönböztetést vagy megítélést vizsgáló tesztekben 

(vö. l. táblázat, AK–MRH–HE tesztek) nem adnak a nemstandard változatokra utaló 

válaszokat. 

b) T u d a t  a l a t t i  v i s z o n y u l á s  (vagy nem teljesen elfojtott): a produkciós 

tesztekben ejtenek nemstandard változatokat; de nincs nemstandard válaszuk a 

megkülönböztetést vagy megítélést vizsgáló tesztekben. 

c) B u r k o l t  v i s z o n y u l á s : nem adnak a produkciós tesztekben nemstandard 

változatot; de adnak nemstandard válaszokat a megkülönböztetést vagy megítélést vizsgáló 

tesztekben. 

d) ( T u d a t o s a n )  f e l v á l l a l t  v i s z o n y u l á s : adnak nemstandard válaszokat a 

produkciós tesztekben is és a megkülönböztetést vagy megítélést vizsgáló tesztekben is (vö. 

3. táblázat). 

 
3. táblázat 

A nyelvi változók variabilitásához fűződő beszélői viszonyulások típusai a BUSZI-

tesztekre vonatkozóan 
Beszélői 

viszonyulások 

Produkciós tesztekben 

nemstandard adat 

Megkülönböztetést vagy megítélést 

vizsgáló tesztekben nemstandard válasz 

a Nem 

kinyilvánított 

– – 

b tudat alatti X – 

c burkolt – X 

d felvállalt X X 
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A (nék) változóhoz köthető elemzések szerint (vö. 4. táblázat/AK/2080. item) 14 a 

datközlőből, akik szerint a [csinálnák] és [csinálnék] szópár jelentése „azonos”; a produkciós 

tesztekben 7-en adtak nemstandard választ és 7-en pedig kizárólag standard választ adtak. Az 

eredményekből kiderül tehát, hogy a 14 adatközlő közül 7-en csak burkoltan (c) fejezik ki 

viszonyulásukat e változó variabilitásához, 7-en e nyelvi változó variabilitását már 

nyelvhasználatukban (beszédprodukciójukban) is f e l v á l l a l t á k  (d). További 6-an csak 

nyelvhasználatukkal jelezték a nyelvi változó variabilitásához kötődő (tudat alatti) 

viszonyulásukat (b). Összességében tehát az 50 adatközlőből a (nék) morfológiai változó 

variabilitásához fűződő (b–c–d szintű) tudatosságát 20 adatközlő (40%) nyilvánította ki és 30 

adatközlő (60%) n e m  n y i l v á n í t o t t a  k i  (a). 

 
4. táblázat 

A BUSZI-2 adatközlők beszélői viszonyulásai két nemstandard 

morfológiai változathoz 

Beszélői viszonyulások 

Változatok/tesztek/itemek 

[csinálnák] 

AK/2080. item 

[jösztök] 

MH/3640. item HE/4980. item 

a nem kinyilvánított 30 43 44 

b tudat alatti 6 4 3 

c burkolt 7 2 2 

d felvállalt 7 1 1 

 

43 adatközlő n e m  n y i l v á n í t o t t a  k i  a (jöttök) változó variabilitásához fűződő 

semmilyen tudatosságát (vö. 4. táblázat! MH/3640. item/a); 4 adatközlő csak a megítélést 

vizsgáló tesztben mutatta ki a változó variabilitásához fűződő (t u d a t  a l a t t i ) 

viszonyulását (b); 2 adatközlő csak a produkciós tesztekben mutatta ki a variabilitáshoz 

fűződő (burkolt) tudatosságát (c); illetve 1 adatközlő mind a megítélést vizsgáló tesztben, 

mind a produkciós tesztben kimutatta tudatosságát a nemstandard változathoz (f e l v á l l a l t , 

d). Ugyancsak a (jöttök) változó variabilitásához fűződő beszélői tudatosság nagyságát 

vizsgáltuk a produkciós tesztek, valamint a másik megítélést vizsgáló tesztválaszok 

összefüggéseit keresve (vö. 4. táblázat/HE/4980. item). Az előző teszthez (MH/3640. item) 

viszonyítva, ebben az esetben egyetlen adatközlő (bolti eladó) módosította viszonyulását 

ugyanennek a változónak a variabilitásához. A 4 adatközlő közül 1 mindkét változatot szokta 

ejteni és 3 a nemstandard változatot szokta ejteni. Ez utóbbiak közül csak az egyik gyári 

munkás válaszolta, hogy „ejteni szokta”, és ezt azzal is bizonyította, hogy a produkciós 

tesztben adott nemstandard választ (d). A 3640. itemnél és a 4980. itemnél azok közül az 

adatközlők közül, akik a válaszlapon a nemstandard változatot (5 adatközlő), illetve mindkét 

változatot bekarikázták (1 adatközlő), hárman ugyanazok az adatközlők. Foglalkozásukat 

tekintve: 1 tanár, 1 egyetemi hallgató és 1 gyári munkás. 

 
4. Konklúziók 
Mint ahogyan ez a szociolingvisztikai irodalomból is kiderül (vö. pl. Labov: 1972: 247), a 

beszédben ritkán előforduló (pl. morfológiai) nyelvi változókat kvantitatív módszerekkel 

nehéz elemezni. A jelen kutatásban vizsgált két morfológiai változó standard-nemstandard 

váltakozásának statisztikailag megragadható rendszerszerűségét vizsgálva is ezt tapasztaltuk. 

Ezen okból az elemzést elsősorban a variabilitásukkal kapcsolatban felmerülő 
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összefüggésekre igyekeztünk kiterjeszteni, annál is inkább mivel a BUSZI-2 adatai erre 

lehetőséget nyújtanak. 

A társadalmilag és nyelvileg jelentősen rétegzett Budapesten – a labovi módszerekkel – 

vizsgált két morfológiai nyelvjárási változóról röviden a következő konklúziók vonhatók le. 

A (nék) esetében a gyári munkások szignifikánsan több nemstandard [nák] választ adtak, 

mint a tanárok és az egyetemi hallgatók. Ebből következően tehát a (nék) változó jelöli a 

társadalmi csoportokat. A [nák] és a [nék] variabilitása a tesztfeladatokban tetten érhető. 

Tehát a változó a kontextuális stílusokat is jelöli. 

A vizsgált adatok szerint a jöttök–jöszlök variabilitása (statisztikailag) a társadalmi 

csoportok közötti különbségek jelölésére nem volt kimutatható; viszont a kontextuális 

stílusok közötti különbségek jelölésére egy bizonyos szinten (de szintén nem statisztikailag) 

kimutatható. 

A BUSZI-2 adatai alapján a vizsgált két morfológiai változó társadalmi jelentésének az 

elemzésekor figyelmet érdemel (a) a t á r s a d a l m i - f ö l d r a j z i  i d e o l ó g i a  (vö. Eckert 

2005: 15), hiszen kimutatható a tisztán budapesti származású és a nem csak budapesti 

születésű, illetve a budapesti és nem budapesti szülőkkel rendelkező adatközlők eltérő nyelvi 

viselkedése; és (b) az ezzel összefüggő eltérő n y e l v j á r á s i  h á t t é r ; valamint (c) a 

magyar nyelvtudást kiegészítő e g y é b  n y e l v i  h á t t é r  is. 

Az adatközlök tudatossága a változók variabilitásához, bár eltérő mértékben, de tetten 

érhető: a nagy nyelvterületi (nyugaton, délen, a palócban) elterjedtséggel rendelkező (nék) 

változó variabilitásához az adatközők 40%-ánál valamilyen (tudat alatti, burkolt, felvállalt) 

viszonyulás kimutatható; a kisebb területen (észak-keleti nyelvjárás) ismert (jöttök) 

morfológiai változónál – ebből fakadóan – ez csak az adatközlők maximum 14%-ánál volt 

kimutatható. 

A nyelvművelők által erősen stigmatizált, „durva hibának” minősített [nák] változat 

használatát az értelmiségi réteget képviselő tanárok és egyetemi hallgatók kerülték. Náluk a 

160 lehetséges produkciós tesztválaszban l-szer fordult elő (1 egyetemi hallgatónál) a [nák] 

nemstandard változat. Ennek az egy esetnek akár „pillanatnyi figyelemlanyhulás” is lehet az 

oka (vö. Kontra 2003a: 72). Ezzel szemben a nyelvművelők által kevésbé stigmatizált, a 

„bizalmas stílusban” elfogadhatónak minősített [jösztök] a tanárok és az egyetemi hallgatók 

közül két tanárnál összesen 3-szor fordult elő (a 60 lehetséges produkciós tesztválaszból). 

Ezen adatok jelentősége megnő, ha megemlítjük, hogy míg a [jösztök] összes előfordulása a 

minta produkciós tesztválaszaiban 4 (a 150-ből), addig a [nák] összes előfordulása a minta 

produkciós tesztjeiben 24 (a 160-ból). 

A fentiek alapján tehát a vizsgált morfológiai változók a jelölők változótípusba tartoznak. 

A két morfológiai változó variabilitásának eltérő mintázatát a társadalmi csoportokban és a 

kontextuális stílusokban két tényező is befolyásolta: a változók eltérő területi elterjedtsége és 

a nyelvművelők eltérő stigmatizációs minősítése. 

 
JEGYZETEK 

1 Ez a tanulmány a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú BUSZI-2 adatbázisának felhasználásával készült. Az 

adatbázist az MTA Nyelvtudományi Intézete Élőnyelvi Osztályának nyelvészei hozták létre 1987 és 2007 

között, OTKA (legutóbb K 60403) és AKP támogatással, a kutatásvezető Kontra Miklós volt. A korpusz 

építésében kisebb vagy nagyobb mértékben részt vevő kollégák munkáját ezúton is köszönöm, munkájuk 

nélkül ezt a tanulmányt nem írhattam volna meg. Hálásan köszönöm Kontra Miklósnak a tanulmány első 

változatához fűzött megjegyzéseit. 
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2 A BUSZI-ban az item a terepkísérletek során a vizsgált nyelvi változókra vonatkozó (pl. kérdésekre adott) 

válaszok (minden adatközlőnél) egységes sorszáma (lásd Blága–Hattyár 2006). 
3 Az „Azonos vagy különböző?” fejhallgatós tesztet Wacha Imre mondta magnetofonszalagra, az instrukció 3 

perc 13 másodpercig tart s így szól: Azonos jelentésű szavak-e, vagy sem? Szópárokat fog hallani. 

Állapítsa meg, hogy egy-egy párban azonos-e a jelentése a szavaknak, vagy sem. Ha a két szó ugyanazt 

jelenti, például alma – alma, karikázza be az A betűt. Ha a két szó jelentése különbözik, például alma – 

körte, a K betűt kell bekarikáznia. Íme két próbafeladat. Kérem, jelölje válaszait a válaszlapon, a 

megfelelő betű bekarikázásával. Első próbafeladat: hat – hét. (szünet) A két szó jelentése különbözik. 

Tehát a helyes válasz K, különböző. Második próbafeladat: eper – eper. (szünet) A két szó jelentése 

azonos. Tehát a helyes válasz A, azonos. Amint látható a példákból, azt kell Önnek eldöntenie, hogy a két 

szónak a jelentése azonos-e. Néha a szavaknak a jelentése azonos, de a kiejtése különböző. Például 

[kosut] – [kosút]. Itt a helyes válasz A, azonos, mert [kosut] is, [kosút] is ugyanazt jelenti. Íme még 

három próbafeladat. A harmadik próbafeladat: Azonos-e a jelentése ennek a két szónak? felmegy – 

fölmegy. (szünet) A helyes válasz A, azonos, mert mindkét szó ugyanazt jelenti. A negyedik próbafeladat: 

ráz – réz. (szünet) A helyes válasz K, különböző, mert ráz és réz nem ugyanazt jelentik. Ötödik 

próbafeladat: papír – papir. (szünet) A helyes válasz A, azonos, mert papír ugyanazt jelenti, mint papir, 

noha a kiejtése két szónak kissé különbözik. (szünet) Kezdhetjük? 
4 A „Melyik a helyes?” fejhallgatós tesztet Wacha Imre mondta magnetofonszalagra, az instrukció 33 

másodpercig tart s így szól: Melyik a helyes? Bizonyos szavaknak két különböző kiejtését fogja hallani. 

Az a kérdés, hogy melyik kiejtés a helyes? Ha az első változat a helyes, karikázza be az egyes számot! Ha 

a második a helyes, a kettes számot karikázza be! Íme egy próbafeladat: szupermarket – supermarket. Ha 

az egyes számot karikázta be, helyesen válaszolt: a szupermarket kiejtés a helyes. Kezdhetjük? 
5 Az „Ön hogyan szokta ejteni?” fejhallgatós tesztet Wacha Imre mondta magnetofonszalagra, az instrukció 

52 másodpercig tart s így szól: Ön hogyan szokta ejteni? Most újra szópárokat fogunk lejátszani. Azt a 

kiejtésváltozatot legyen szíves megjelölni, amelyiket Ön szokta használni. Ha az első változatot szokta 

használni, karikázza be az egyest! Ha pedig a másodikat, a kettest karikázza be! Íme egy próbafeladat: 

körút – kőrut. Ha ön hosszú ő-vel szokta ejteni a szót, tehát kőrut, akkor nyilván a kettest karikázta be, 

mert az hangzott el másodszor. Ha rövid ö-vel ejti, tehát körút, akkor az egyest kellett bekarikáznia. 

Kezdhetjük? 
6 A tesztadatok statisztikai elemzését Vargha András végezte a ROPstat statisztikai programcsomaggal (vö. 

www.ropstat.com). segítségét ezúton is köszönöm. 
7 A 268448 szövegszót tartalmazó 50 irányított beszélgetésben (vö. 1. táblázat, 6. kontextuális stílus) a 

vizsgált két morfológiai változó közül az egyiknek a nemstandard változata [jösztök] egyszer sem fordult 

elő, a másiknak [nák] pedig csupán 6 adatközlőnél összesen 7-szer fordult elő. Ennélfogva maradt ki a 6. 

kontextuális stílus az elemzésből. 
8 A terepmunka során azt a választ is elfogadtuk, ha az adatközlő szerint mindkettő helyes, vagyis ha a 

válaszlapon a szópárnak mind a két tagját bekarikázta. 
9 A Magyarországra települt erdélyiek nyelvi körülményeiről eddig legalaposabban Bartha Csilla 

szociolingvisztikai vizsgálata számolt be (1991). 
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Two morphological variables in the whirl of language cuitivation: Analysis in the 

Budapest Sociolinguistic Interview (BSI) spoken Hungarian corpus 

ANNA BORBÉLY 

What are the destinies of the stigmatized Hungarian dialectal variants? Do they remain as 

variants used only by old rural people and will pass away with them simultaneously, or will 

they survive as sociolinguistic and/or stylistic variants? In Hungarian the verb forms tudnák 

(‘I would know’) and jösztök (‘you-pl. come’) are differentially stigmatized as dialectal 

forms. In this paper, using data collected for Version 2 of the Budapest Sociolinguistic 

Interview in 1987, the social and stylistic variation of these two variables are analyzed. The 

production and perception data provide evidence that both the l
st
 sg conditional verbal ending 

and the (jöttök) variable are markers in the Labovian sense. 
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Ideologikus nyelvészeti sztereotípiák a magyar nyelvről

*
 

 
TOLCSVAI NAGY GÁBOR 

 
1. Bevezetés 
Az alábbi írás a magyar nyelvről kialakított általános magyarázatok főbb nyelvészeti 

változatait vázolja. Azt, hogy a különböző nyelvtudományi irányzatok (így a Simonyi-féle 

újgrammatikus felfogás, a Pais- és Bárczi-féle újgrammatikus-strukturalista jellemzés, a 

formális strukturalista és generatív, továbbá a prekognitív Karácsony Sándor-féle 

sztereotipizáló leírások) miképp emelték ki a magyar nyelv általuk különbözőképpen 

legfontosabbnak tartott rendszerjellemzőit, azokat hogyan hasonlították össze más nyelvek 

jellemzőivel (ha ezt egyáltalán megtették), és végül miképp alakítottak ki egy-egy olyan 

általános, idealizált és ideologikus képet a magyar nyelvről, amely sztereotípiák néhány más 

kulturális és történeti karakterjeggyel (például a szláv vagy indoeurópai tengerben való 

elmerülés vagy az ázsiai, török leszármazás gondolatával) hozzájárultak a magyar nyelvről 

létrehozott, ma is élő ön(reflexív) kép önfenntartó, de egyúttal a részleges elzárkózásbál 

eredően korlátozó jellegéhez. Az összefoglalás a fent jelzetteket a kognitív szemantika és a 

kritikai diskurzuselemzés nyelvideológiai keretében mutatja be, szociolingvisztikai háttérrel. 

Egy közösségnek általában vannak ismeretei arról a nyelvről, amelyet beszél. Ezek az 

ismeretek számos fonásbál származnak, és szintén több diszkurzusrendben funkcionálnak. A 

közösségi nyelvről, az anyanyelvről való beszédnek részben spontán kulturális, részben 

intézményes közegei alakultak ki. A 16. századi magyar nyelvtanok megjelenésétől kezdve 

feltételezhető, hogy a magyar nyelvre a magyar anyanyelvűek több módon is reflektáltak. 

Egyrészt a mindennapi élet nyelvi interakciói során elkerülhetetlen volt egyes nyelvi közlések 

azonnali nyílt értelmezése és értékelése, nyilván jóval korábban is. Másrészt a nyelvre adott 

reflexiókban mindjobban kifejlődött a tudományos (például retorikai, irodalmi, 

nyelvtudományi) beszédmódok kialakítása, rendjük és fogalomkészletük kidolgozása. Ez a 

történeti folyamat (amelyet részletesen itt nem lehet bemutatni; lásd például Tolcsvai Nagy 

2004a) a 18. század utolsó harmadában hozott először olyan eredményeket, amelyek már 

valóban szélesebb körben is hatást gyakoroltak, vagyis a magyar nyelvvel kapcsolatos 

kérdések különböző beszélőközösségek és kulturális csoportok körében mindinkább ismertté 

váltak. 

Az így körvonalazódó jelenségkör azonban nem pusztán önmagában érdekes, hiszen az 

emberi megismerés, így az emberi cselekvés soha nem magában szemléli a jelenségeket, 

hanem mindig észlelhető vagy hozzárendelhető összefüggéseikben (erre lásd Heidegger 1989; 

Fehér 1992: 129). Ezt a hermeneutikai belátást igazolja a kognitív nyelvészet, amikor a 

szemantikai szerkezeteket (például szavakét, morfémákét) nem csupán önmagukban, hanem 

támogató mátrixukban, azaz leggyakoribb, prototipikus előfordulási közegükben is 

leírandónak tartja (vö. Langacker 1987). 

Mindennek megfelelően a nyelvre adott magyar reflexióknak két, egymással összefüggő 

tágabb közegük volt és van: a) a világról való ismeretek általános, gyakran ideologikus 
jellegű kerete, b) a nyelvről, valamint a nyelv és a kultúra összefüggéseiről kidolgozott 

                                                 
* Köszönöm a tanulmány rejtett nevű lektorának mindenre kiterjedő árnyalt figyelmét és javaslatait. 
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általános, európai ismeretek közege. Az a) pontban jelzett tényező elsősorban nem 

tudományos (nem vagy nem feltétlenül a mindenkori tudományos szintnek és eredményeknek 

megfelelő) ismereteket tartalmazza, hanem a mindennapi tapasztalatokból kategorizálódó és 

gyakran sztereotipizálódó ismereteket. A népi kategorizáció, a prototípuselv szerinti 

megismerés (vö. Taylor 1991; Eysenck–Keane 1997) a hétköznapi tapasztalatokra épül, és az 

így létrejövő ismeretek közösségi, konvencionált ismeretek, a közösségi kultúra keretében 

kapják meg az általánosabb értelmezésüket. A népi kategorizációs tudás mindig 

kölcsönviszonyba kerül a tudományos megismeréssel. A megismerés történeti koronként 

változik, éppen a már működő diszkurzusrendek és sztereotípiák miatt, jóllehet ezek nem 

végletesen alakítják magát a megismerést (vö. Foucault 1991a, 2000). A konvencionált tudás 

gyakran ideologikus formában mutatkozik meg. Az ideológia eszmék olyan rendszere, 

amellyel egy társadalmi csoport, réteg, osztály, párt az érdekeit és a viselkedését kívánja 

irányítani, igazolni. A csoport saját eszmerendszerét ideologikusan látszólagos morális, 

filozófiai, tudományos vagy vallásos igazságként jeleníti meg (lásd pl. Barth 1961; Bell 

1960). Az ideológia történeti jelenség. 

A b) pontban jelzett tényező az európai (a 20. századtól kezdve nemzetközi) 

nyelvtudományi megközelítéseket tartalmazza. A nyelv nyelvészeti leírása és filozófiai, 

művelődési keretű értelmezése ismeretes módon az ókori görög-latin nyelvismeretekből 

alakult ki, majd a 18. század második felétől kezdve a nyelv és a nyelvek rendszerszerű 

leírása került előtérbe, többféle bölcseleti és metatudományos keretben. Ez a történetileg 

alakuló diszkurzív rend megkerülhetetlen viszonyítási tartományokat adott a magyar nyelv 

mindenkori feldolgozásához. Az alábbiakban a magyar nyelvvel kapcsolatos ideologikus 

értelmezések alakulástörténetének ma felismerhető főbb 20. századi jellemzőit vázolom. Az 

áttekintés a következő, ideológiáktól is függő szempontok szerint történik: a) huszadik 

századi magyar nyelvtudományi nyelvértelmezések, b) a nyelvértelmezés fő tényezői. 

 
2. Huszadik századi magyar nyelvtudományi nyelvértelmezések 
A nyelvértelmezés az itteni áttekintésben nem nyelvtudományi nyelvelmélet, hanem annál 

tágabban a nyelv metatudományos szintű meghatározása, a nyelvet beszélő egyén és 

közösség, valamint kultúra viszonyában kifejtve. Ennek az értelmezési szintnek elsősorban 

filozófiai, eszme- és művelődéstörténeti közege volt és van. A nyelv mindenkori 

nyelvtudományi, nyelvelméleti meghatározását ebben a tágabb közegben lehet bemutatni, 

mert ebben a tágabb közegben valósul meg (a nyelvészet tudományelméleti kérdésire lásd 

Kertész 2001 további szakirodalommal, továbbá Langacker 1999; Tomasello 2002). 

Szintén megkerülhetetlen a nyelvközösség értelmezése. A nyelvközösség az egy nyelvet 

anyanyelvükként beszélők közössége. A nyelvközösség határai nem jelölhetők ki pontosan, 

sem területileg, sem szociológiailag (Chambers 1995; Kiss 1995; Romaine 1982). 

A föntebb jelzett tényezők figyelembe vételével a magyar nyelvtudományban érvényesülő 

következő nyelvelméletek játszottak fontos szerepet. 

Az újgrammatikus iskola a pozitivizmus természettudományos módszertanát alkalmazta a 

szellemtudományokra is. A nyelv így egyrészt szigorúan zárt szabályrendszerként jelent meg 

a leírásban, amelyben a rendszer elemei a szabályos történeti változások során kapják meg 

helyüket és státusukat. Másrészt a nyelv egy történetileg értelmezett, fejlettségi szint szerint 

elképzelt hierarchikus tipológiai rendszerben valósul meg a tényleges nyelvekben, amelyek 

egyúttal egy-egy nép (népkarakter) közvetlen kifejezői is. Szarvas Gábor, Simonyi Zsigmond 
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és számos további magyar nyelvész munkásságára hatott ez a felfogás nagy erővel (lásd pl. 

Simonyi 1905). Ez az eszmekör motiválta – egyebek mellett – azt a szintéziskísérletet, amely 

a magyar népnyelv és az irodalmi nyelv egységes szemléletét kívánta megvalósítani, 

egyszerre a tiszta magyarság népi (ősi, paraszti) és magas kultúrájú összetevőjének 

elismerésével, összekapcsolásával. Az így jellemezhető nyelvértelmezés máig nagy hatással 

van a magyar kultúrában. 

A strukturalizmus, amely eredeti, Saussure-féle kidolgozásában főképp Gombocz Zoltán 

által vált ismertté, pozitivista, újgrammatikus alapokról nőtt ki. A nyelvet az egyéntől 

független rendszernek tekinti, amely a közösségi tudás részeként létezik. Ez a magyarázat, 

számos további tényezővel, a magyar nyelvtudományban több szellemtudományi irányzatot is 

erősített. Egyrészt összekapcsolódott az újgrammatikus hagyománnyal, például Pais Dezső, 

Bárczi Géza munkásságában (Pais 1953; Bárczi 1963, 1974). Ez az irányzat a magyar nyelv 

beszélőktől független, történeti szabályok révén kialakult, cselekvőként metaforizált 

rendszerét összekapcsolta a magyar kultúra, elsősorban a történeti magyar népi kultúra 

jellemzőivel. A magyar nyelv ekképp rendszertörténetében ragadható meg, amely a magyar 

kultúra leképezésében (kifejezésében) mind tökéletesebb kidolgozottsági szintre jut. A 

célelvű folyamat vége a sztenderd (az irodalmi nyelv) kialakulása és tökéletessé válása, 

valamint a teljes nyelvközösségre kiterjedése. A központi fogalom az egységesülés, történeti 

és jelen idejű szempontból is. Miközben a teljes nyelvközösség homogén képzete uralta ezt a 

felfogást, a sztenderd és a nyelvjárások egyidejű és egyforma értékelése nagy feszültséget 

hagyott feldolgozatlanul. 

A strukturalizmus egy másik ága, amely elsősorban az amerikai deskriptív iskola, például 

Bloomfield elméletére támaszkodott, lényegében nem foglalkozott a nyelv- vagy 

beszélőközösség kérdésével (vö. Bloomfield 1933; Antal 1964). A nyelv zárt rendszerének 

szinkrón természettudományos leírása a nyelvet függetlenítette az azt beszélő közösség(ek)től 

és a kultúrától. Itt maga a közösséget és a beszélő embert uraló struktúra került a magyarázó 

figyelem középpontjába. Ezáltal a nyelv- és kultúraspecifikus tényezők eredendően háttérbe 

szorultak, vagyis sem a közösség, sem az egyén nem lett lényeges tényező. A 

strukturalizmusnak ez a felfogása jellegzetesen későpozitivista, modernizációs termék. 

A generatív grammatika ismeretes módon egy sajátos kettősséget állított fel: a nyelv a 

lapvetően az egyén nyelvi tudása, mert az az öröklött nyelvi kompetencián (a grammatikailag 

jól formált mondatok létrehozásának és felismerésének képességén) alapul. Az egyéni 

kompetencia azonban egyetemes, mert minden ember azonos mentális képességekkel 

születik. A generatív nyelvtan a mindig egyenlő egyént és az egyetemes emberiséget 

kapcsolta össze, a felvilágosodásból származó jellegzetes eljárással, megtámogatva azt a 

kartéziánus logikai igazságfogalommal (Chomsky 1995). Ez az elmélet a magyar 

nyelvtudományban az amerikai deskriptív eredetű strukturalizmus eszmekörét viszi tovább, 

amennyiben a magyar nyelvben az egyetemes jellemzőket keresi, lényegében a globalizmus 

egyik kulturális előfutáraként, majd kiterjesztéseként. 

A magyar nyelvtudományra évtizedeken keresztül alig hatott a funkcionális nyelvészet. A 

Prágai Nyelvészkör vagy az 1950-es évektől kidolgozott brit funkcionális irányzat szinte 

nyom nélkül maradt, a néhány igen karakteres eredmény (lásd Péter 1976) ellenére. A 

funkcionális nyelvészet, az 1980-as évektől kiegészülve a kognitív irányzattal, főképp annak 

szemantikai kiterjesztésével azonban már az 1990-es évektől jelen volt a magyar 

nyelvtudományban is. A funkcionális kognitív nyelvészet használati alapú. Ennek 

indokoltsága a következő: a nyelv elsősorban konceptuális és szemantikai szerkezeteken 



  

69 

 

alapul, a jelentés tapasztalatokból absztrahált és sematizált kategória, a sematikus 

jelentésszerkezetekből alakulnak ki a morfoszintaktikai szerkezetek. A nyelv csak részben 

egyetemes, minden nyelv részben egy kultúrához, az e kultúrát kölcsönviszonyban alkotó 

közösséghez tartozik, mert a világ jelenségeinek megismerésében és azok nyelvi 

leképezésében különböznek. A kategorizáció legalább részlegesen „népi”, azaz nem 

tudományos, nem a priori logikai eredetű, ezért a nyelvi variabilitás egyszerre köthető az 

egyénhez, a beszélőközösséghez, a nyelvközösséghez és általában az emberhez (lásd 

Ladányi–Tolcsvai Nagy 2008). A funkcionális kognitív nyelvészet visszahumanizálja a 

nyelvet a tudományban, Humboldt szellemében (Humboldt 1985). A magyar 

művelődéstörténetben és nyelvtudományban a funkcionális szemlélet egyik kezdeményezője 

Kazinczy Ferenc volt, modern kori első művelői közé tartozott Karácsony Sándor (1938) és 

Mészöly Gedeon (1982). Karácsony prekognitív nyelvmagyarázata a népi, közösségi 

tapasztalat bizonyos eljárásait hozta kapcsolatba a nyelv (a magyar nyelv) jellegzetes 

jelentésszerkezeteivel, grammatikai formáival. Mészöly Gedeon szótörténeti 

magyarázataiban, etimológiáiban a népi, paraszti megismerés feltételeit kapcsolta össze a 

szójelentések alakulástörténetével, mai fogalmakkal olyan kognitív eljárásokat és mintákat 

derített föl, amelyek szerepet játszottak vagy játszhattak egy-egy szó szemantikai 

szerkezetének a kialakulásában és bővülésében, módosulásában. E kezdeményezések arányos 

összhangot tételeztek föl az egyetemes és a kultúraspecifikus, népi, nemzeti jellegzetességek 

között, józanul megítélve a magyar nyelv helyét a világban és a magyarság életében. 

 
3. A nyelvértelmezés fő tényezői 
Miközben a nyelv nyelvtudományi értelmezései csak szűkebb körben ismertek, bár az iskolai 

tankönyvek e felfogásokat hatékonyan képesek terjeszteni folklorizálódott változatban, a 

tágabb, kulturális alapú nyelvmagyarázatok jobban beépülnek a magyar anyanyelvűek 

tudásába. A kulturális alapú nyelvmagyarázatok a kultúra több területén alakulnak ki és 

képezik részét a diszkurzusrendeknek. Ilyen terület a művészet (általában, nem csupán az 

irodalomban), a tudomány, a politika, a média, a nyilvánosság különböző terei, és legalább 

ilyen jelentőségű a cselekvések részeként a mindennapi nyelvi interakciók rendszere. Ezekből 

– összhangban az előző pontban jelzett nyelvelméletekkel – a következő tényezők emelendők 

ki. 

 

3.1. Alighanem az egyik legrégebbi kérdés a nyelv eszköz vagy szubsztancia volta. Kissé 

sarkítva a sokféle álláspontot, erről a következőket lehet tudni. Egy jellegzetes vélekedés a 

nyelvet az egyén számára készen adott közlő eszköznek tekinti, olyan dologszerűen 

metaforizált entitásnak, amely a változás, a változtatás és a további tanulás szüksége nélkül a 

beszélő rendelkezésére áll, csakúgy, mint egy golyóstoll vagy egy ajtókilincs. A beszélő 

kifejezi kész gondolatait a megfelelő nyelvi eszközök felhasználásával, anélkül, hogy a nyelv 

elvontabb rendszerének bármely részére figyelmet kellene fordítania. E felfogás tétlen 

beszélőt és közösséget feltételez, amelyek ki vannak szolgáltatva a nyelvnek. Az 

eszközszemlélet nem nyelvtudományi eredetű, de ezt erősítette és erősíti az összes formális 

nyelvelmélet, így a strukturalizmus, a generatív és posztgeneratív irányzatok, továbbá a 

retorika. A retorika a nyelvi szerkezetek kész rendszerére épít, a formális nyelvészet pedig a 

nyelvi rendszer vélt formális logikai alapjaira. Az eszközszemléletet a filozófiai 

racionalizmus támogatja. 
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A nyelvet szubsztanciaként, lényegként értelmező nézet azt állítja, hogy a nyelv az emberi 

tevékenység, méghozzá az alkotó, dinamikus cselekvések sorának a része. A nyelv és a 

nyelvet beszélő ember kölcsönhatásban állnak, egymást alakítják, egymást hozzák létre. Az 

ember azáltal személyiség, hogy beszél, részben egyedi, részben közösségi módon, a nyelv 

azáltal nyelv, hogy a beszélők a beszédben részlegesen mindig újraalkotják. A nyelv 

elválaszthatatlan a cselekvéstől, a kettő elválaszthatatlan a megismeréstől. E hermeneutikai 

alapú nézet egyik modernizációs kezdeményezője Wilhelm von Humboldt (1985) volt. 

 
3.2. A nyelv fő funkciója mellett a nyelvértelmezések egy másik fontos tényezője a 

történetiség általános kérdése. Általános evidencia, hogy a nyelv változik, tehát története van. 

A történetiségnek többféle magyarázata él a magyar művelődésben, eszmetörténetben. 

Egy nézet szerint a nyelv mindenkori „kész” állapota egyfajta abszolútumként érvényesül, 

a beszélő egyén és közösség nem változtathat rajta, annak ki van szolgáltatva. Ezért a nyelv 

történetisége tudományos kérdés. E felfogás egyik kiágazása tart minden nyelvi változást 

romlásnak, és kíván visszaállítani egy vélt vagy valós korábbi történeti állapotot mint 

abszolút, maradéktalanul jó nyelvi rendszert. A magyar nyelvtudományban az újgrammatikus 

és a korai, Saussure-féle strukturalizmus művelői hirdetik ezt. 

Egy másik felfogás a történeti tragikumközpontú nézet. Ennek fenntartói a magyar nyelvet 

külső erők által üldözött, magányos és minőségében is egyedülálló lényegi rendszernek 

tekintik. A magyar nyelv ekkor azonosul a magyar nyelvet beszélők közösségével, 

közvetlenül a magyar nemzettel, így annak tragikusan értelmezett történetével. A hagyomány 

nem hagyománymondás, hanem rögzített állapot. E magyarázat szoros kölcsönviszonyban áll 

az előzővel. 

Harmadik jellegzetes álláspont a strukturalista, értékhárító, közömbös „liberális” 

értelmezés. Az eszközfelfogásból kiindulva eszerint a nyelvnek nincsenek szubsztanciális 

közösségi, kulturális összefüggései, ezért története sem lényeges, a nyelv lényegét nem érinti. 

A történetiség megkerülhetetlen tényezője az irányultság elfogadása vagy tagadása (vö. 

Bultmann 1994). A nyelvet kész abszolútumként tételező elmélet a nyelv megvalósulásának 

történetét szemléli, amelynek során a nyelv megmutatja, kiteljesíti önmagát, időtlen, örök 

tényezők révén. A történeti tragikumközpontú nézet szerint a magyar történelem, így a 

magyar nyelv története mint teleologikus folyamat a vég elérését célozza. Ez a vég a teljes 

függetlenség, tisztaság, érintetlenség, minden külső hatás kizárása, az önkiteljesedés, az 

üldözöttség utáni végső állapot, e világi eszkaton. A strukturalista felfogás elhárítja a történeti 

irányultság gondolatát. 

 
3.3. A magyar nyelvvel kapcsolatos vélekedések, értelmezések egyik legfontosabb területe a 

történeti eredet kérdésköre. Több különböző eredetmagyarázat terjedt el vagy erősödött meg 

az elmúlt két évtizedben. A finnugor (uráli) nyelveredeztetés tudományos megalapozottsága 

mellett a következő eszmék terjedtek el: a) a török eredet vagy rokonság, b) a koreai, japán 

rokonság, c) a sumér rokonság. Mindezt megfejelik azok a nézetek, amelyek a magyar 

nyelvet nem történeti eredményként, hanem történeti forrásként tételezik, amelyből számos 

további – többek között európai indoeurópai – nyelv „származott” (ezekre lásd pl. Kiss 2006; 

Varga 2007, 2008). 

Ezek a nézetek valójában tágan értelmezik a nyelvet, elsősorban kulturális és történeti 

jellemzőkre összpontosítanak. Sőt, még szélesebb fogalmi közegben a magyar nemzeti 
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közösség kereszténység előtti mitologikus jellegű történetének alapelemeként fogják fel a 

magyar nyelvet. Közös jellemzőjük a mítoszi eredet, a nyelv mélyszerkezeteiben megőrzött 

ázsiai kultúra és gondolkodásmód, a modem európai civilizációtól való érintetlenség, 

tisztaság. 

Természetesen minden kulturális és történeti jellemző értelmezés, reflexív feldolgozás 

eredménye. Az itt röviden jelzett nyelvmagyarázatok, pontosabban a magyar nyelv 

magyarázatai nem elsősorban naivitásukkal, nyelvészetileg igazolhatatlan történeti és 

etimológiai levezetéseikkel tűnnek ki, hanem azzal a szellemi törekvéssel vagy hiedelemmel, 

amely a magyar nyelvet s vele együtt a magyar kultúrát kivételesen magas színvonalúnak 

tekinti. Vitathatatlan a magyar nyelv egyedisége, ám ez az egyediség minden más nyelvre is 

érvényes. Sem a magasabb rendűség, sem az alacsonyabb rendűség nem igazolható. 

A magyar nyelv kétségkívül különbözik az indoeurópai nyelvektől, de „idegenségét” 

feltételezni bizonnyal túlzás. A magyar nyelv nem tragikusan különbözik környezete 

nyelveitől, ahogy a finn sem. A honfoglalás óta eltelt tizenegy évszázad az areális nyelvi 

jelenségek kialakulásában azt mutatja, hogy a nyelvi és kulturális kölcsönhatások inkább 

közelítést eredményeztek a kontaktusjelenségekben, amelyekben a magyar nyelv nem 

egyoldalúan befogadó vagy elszenvedő, hanem egyszerre befogadó, alkotó és átadó, miképp a 

többi érintkező nyelv is. 

 
3.4. A nyelvértelmezés tényezői között megkerülhetetlen a hatalom kérdése. Nem pusztán a 

közvetlen politikai hatalomgyakorlás számít e téren, hanem a diszkurzus rendje (Foucault 

1991a értelmében): kik határozzák meg azt, hogy ki, miről és hogyan szólalhat meg egy 

bizonyos témában. A fent bemutatott, részben történeti, részben ma is eleven eszmei 

irányzatok feldolgozásával legalább két olyan jellegzetes ideológia hozta létre 

diszkurzusrendjét, amely nagyon erőteljes véleményt nyilvánít a magyar nyelv státusa, 

értékei, a magyart beszélők közössége és a magyar nyelvről másként vélekedők tekintetében. 

Például Maitz (2006) vagy Sándor (2001, 2006) a „nacionalizmus” ideológiáját rendkívül 

merev és támadó jellegű ideológia keretében utasítja el. Ez a liberális ideológia a 

következőket tartalmazza: a) tagadja a nemzet és a nyelv természetes kapcsolatát, b) az e 

kapcsolat meglétét hirdetőket eleve támadó nacionalistáknak tekinti, úgy véli, hogy a nemzeti 

nyelv bármiféle felfogása eleve más nyelvek és népek elnyomására irányul, sőt azon alapul, 

c) anakronisztikusan ezredvégi fogalomértelmezéseket alkalmaz 19. századi és későbbi 

történeti jelenségekre, többek között a politikailag korrekt beszéd keretében. Ennek az 

ideológiai irányzatnak a részletes elemzésére nincs itt mód, de le kell szögezni: nem lehet a 

kívüliség állapotát mutatni egy politikailag is rendkívüli mértékben meghatározott ideológia 

nézőpontját képviselve; Maitz, Sándor és a velük egyetértők nem követelhetik másoktól az 

ideológiák száműzését, miközben maguk erősen ideologikusak. 

Az ideológiaellenességet hirdetők maguk is rendkívül erős ideológiai alapon állnak, egy 

ideológia keretéből támadják a többi ideológiát. Nem veszik figyelembe a társadalmi, 

kulturális fogalmak történeti jellegét, az átértelmezések történeti meghatározottságát, az 

értelmező ember antropológiáját. Az értelmező tapasztalata és elvárásai, a fogalmak történeti 

szemantikája azok diszkurzív jellegében érthető meg (vö. Koselleck 2003a, 2003b). 

Hasonlóan az előzőhöz különösen erős ideológiai alapja van azoknak a nézeteknek, 

amelyek egyes konzervatív vagy purista nézeteket közvetlenül a rasszizmus vádjával illetnek. 

Például Nádasdy (2006: 54) szerint Karácsony Sándornak a magyar nyelvet jellemző tételei 
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„a leplezett xenofóbia, a fajtisztaság-elmélet utolsó búvóhelyei”. Kálmán László (2007) az 

idegen szavak puristák általi elutasítását az idegengyűlölet megnyilvánulásának minősíti. E 

megnyilatkozások egyes (vélt) ideológiák ellen küzdenek, az ideológiák alóli felszabadítás 

szándékával, valójában nagyon határozott és súlyosan torzító, dogmatikus ideológiát 

alkalmazva. 

A másik oldalon egy szellemi irányzat a magyar nyelv örök veszélyeztetettségét hirdeti. 

Ez az eszkatologikus tökéletességre irányulást a tragikus sorssal és a történetiségről 

leválasztott, időtlen nemzeteszmével összekötő nemzeti ideológia a következőket tartalmazza: 

a) elutasítja a nyelvi variabilitást, b) kétségbe vonja a nyelvi kreativitást, c) lényegtelennek 

vagy értelmezhetetlennek tartja az alkotó egyén és a nyelv viszonyát, d) kizárólag a nemzeti 

közösségben értelmezi a nyelvet. A saját ideológiájától eltérően vélekedőket 

megkülönböztetés nélkül a) nemzetellenesnek tekinti, b) minden külső vagy idegennek vélt 

nyelvi hatást közvetlenül egy általános magyar nemzet- és nyelvellenes támadás részeként 

értelmezi. A nemzeti perspektíva egyetemessé tétele alapvetően nem kifelé támadó, hanem 

befelé védekező, lényegében csak igen–nem feleleteket elfogadva, ez utóbbiban megegyezve 

liberális ellenpárjával. A tapasztalati tér és a történetileg meghatározott elváráshorizontok 

lehetséges változatai ebben az ideológiában az időtlenné tett nemzeteszmével kerülnek 

szembe. Ennek az ideológiának egyik nyelvészpéldája Balázs Géza elhíresült rádióelőadása a 

határon túli magyar szavak értelmező szótárbeli megjelenésének elítéléséről (a teljes szöveget 

magyarázattal lásd Kontra 2006). 

Természetesen további ideológiai irányzatok vagy ideológiai alapú részmagyarázatok is 

kialakultak, illetve érvényben vannak ma is. Ezeket, illetve főképp az ezekben megmutatkozó 

részkérdéseket részletezi Domonkosi (2007) és Lanstyák (2007, 2009), további bőséges 

szakirodalommal, illetve Tolcsvai Nagy (2004b). 

 
4. Összegzés (A kutya ugat, a karaván halad) 
Csak józan mérséklettel lehet az ezredforduló utáni magyar nyelvértelmezéseket értelmezni 

és értékelni, egy tagadhatatlanul plurális, sokvéleményű kultúrában. Ebből a józan, széles 

perspektívából többek között az alábbiak láthatók. 

Kulturális jelenségek vizsgálatakor nem lehet mindig és teljes mértékben elkülöníteni: a) 

az intézményes tudományosság és a nem tudományos vagy nem kanonizáltan tudományos 

diszkurzusok világát, b) a racionális tudományos tudást a feltételezésektől, rekonstrukcióktól, 

elméleti kiterjesztésektől, c) a vélelmezetten értékszempontok nélkül leírt nyelvi rendszert a 

nyelv közösségi és kulturális vonatkozásaitól. 

A nyelv, esetünkben a magyar nyelv értelmezésében az érték, a kultúra, valamint a 

közösségi történelem bevonása nyitottabb lehetőségeket ad egyes nézőpontok kifejtéséhez. A 

különböző magyarázatok eredetét, indokoltságának lényegét a specifikus perspektívák és 

mindenkori társadalmi, hierarchikus viszonyok megértésével lehet megközelíteni (vö. Geertz 

2001; Milroy–Milroy 1985). Ám még ebben az esetben sem lehet az abszolút mindentudó 

antropológiamentes nézőpontját felvenni. 

Szorosabban az ideologikus, sztereotípiákon alapuló nyelvmagyarázatokat tekintve ma 

sem állunk távol a 19. század eleji állapotoktól: ideológiailag erőteljes, gyakran szélső 

nézeteket hangoztatók táborai állnak szemben egymással. Érvelésük a kelleténél sűrűbben 

távolodik el a nyelvi gyakorlattól, valóban hatalmi harccá alakulva, egy kérdést a 

középpontba helyezve: ki fogja uralni a magyar nyelvről szóló diskurzust. Ezek a táborok 
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egyetemes eszmékre hivatkoznak, de egyikük nézőpontja sem egyetemes, mindegyik 

részleges, partikuláris és provinciális. 

Természetesen az ideológiák fontos összetevői az egyéni és csoportazonosság 

kidolgozásának és megjelenítésének. Ezt önmagában elítélni badarság. Az ideológiák 

küzdelme, a társadalmi csoportok uralmi vágya sem példa nélküli. Kérdés, hogy mindez 

mennyire befolyásolja magát a mai magyar nyelvet, rendszerében és gyakorlatában, a kettő 

szoros kölcsönhatásában. 

Hiszen a magyar nyelvközösség többsége nem vesz részt ezekben az ideológiai 

küzdelmekben. A magyar anyanyelvűek beszélnek tovább, ahogy eddig is. És vélekedésüket 

a (magyar) nyelvről továbbra is sokszor megfogalmazzák, éppúgy sokféleképpen, mint eddig. 

Ám inkább józanul és gyakorlatiasan, mint egy nemegyszer politikai közegbe átcsúszó 

ideológiai küzdőtéren. A magyar nyelv sokszínűségét, kifinomultságát, funkcionális 

autentikusságát, a magyar művelődéshez és más kultúrákhoz való viszonyát önnön közegében 

és értékén szerencsés tekinteni és értékelni. 
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Ideology-based linguistic stereotypes about the Hungarian language 
GÁBOR TOLCSVAI NAGY 

The paper gives an overview of the main linguistic interpretations of the Hungarian language, 

worked out during the 20th century. These explanations concentrate on the interrelation 

between the structural, typological and the cultural and social features of Hungarian. In 

Foucault’s sense, there are two characteristic discourse orders based on strict ideologies, 

concerning Hungarian. One concentrates on the mythological, historical, and national features 

of the Hungarian language, hidden in the deep, abstract semantic and morpho-syntactic 

structure of the language. The other one takes Hungarian as one example of the universal 

grammar, without any relation to the specifics and historical characteristics of the Hungarian 

language and culture. Their ideological struggle is important, although it has little impact on 

the practice of the Hungarian language community. 
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Értéktulajdonítások a nyelvi vélekedésekben 

 

HELTAINÉ NAGY ERZSÉBET 

 
1. Bevezetés. Az értéktulajdonítások a nyelvvel, a nyelvhasználattal kapcsolatos beszélői 

vélekedések és/vagy értékítéletek. Általában nyelvi hagyományok, sztereotípiák, nyelvi 

mítoszok, nyelvi babonák néven szerepelnek a szakirodalomban. Áttekintésemmel 

felvillantani kívánom, hogy a jelzett témakörökben milyen újabb kutatási eredményekkel 

számolhatunk, tekintettel a tudományos, a népi és a kultikus megközelítésekre. 

 
1.1. A nyelvhasználat természetes velejárója a folyamatos beszélői reflektálás, 

értéktulajdonítás. A beszélői értékelés összetett folyamatának mozzanatai a nyelvi 

emancipáció, a nyelvi tudatosság erősödésével egyre inkább érzékelhetők a mai magyar 

beszélőközösségekben. A nyelvtudomány is mind többet foglalkozik a nyelvhasználatot 

kísérő egyéni és közösségi vélekedések kutatásával. 

A nyelvről való vélekedések jellege, hagyományozódásának folyamata számos 

nyelvfilozófiai szempontot is fölvet, mind a népi nyelvészeti, mind pedig a tudományos 

megközelítésekkel kapcsolatban: mi élteti, és mi konzerválja a nyelvi hagyományokat? Mi a 

funkciójuk a nyelvközösségek életében? Hogyan viszonyulnak a nyelvi mítoszok és babonák 

az adott korszak tudományos ismereteihez, nyelvfelfogásához? Segítik, vagy gátolják a nyelvi 

érvényesülést? 

 

1.2. Közvetve vagy közvetlenül ezekre a kérdésekre keresem a választ. Egyfelől a témával 

összefüggő nyelvfilozófiai háttér, másfelől a mai, főként a belső kettősnyelvűséggel 

kapcsolatos kutatási eredmények alapján. Utalok terminológiai bizonytalanságokra, például a 

nyelvi hagyományok, a népi nyelvészet, a nyelvideológia vagy a mítosz eltérő értelmezéséből 

adódókra. 

 

2. A nyelv mint érték. A téma nyelvfilozófiai és értékelméleti vizsgálatára a funkcionális-

kognitív nyelvelméleti kérdésfelvetések hívják föl újra a figyelmet. 

 

2.1. Nyelv és érték egymásra vonatkoztatásában teoretikusan is jelentős értékelméleti 

összetevő már maga a világleképezési mód is az adott közösség számára. A világot 

megismerő, ahhoz folyamatosan viszonyuló egyén az anyanyelvével való aktív, tevékeny, 

teremtő kapcsolata révén válik azzá, aki. Vagyis nyelv, egyén, közösség egymáshoz képest 

határozódik meg. A nyelvet az egyén és a közösség folyamatosan újraalkotja, a humboldti 

önmegértés és az önmegalkotás hagyományának megfelelően (Tolcsvai Nagy 2004: 14–16). 

Nyelv, közösség, érték szoros összekapcsolása a magyar nyelvközösség életében is fontos 

értékösszetevő. Jelen van a beszélői vélekedésekben, a nyelvvel kapcsolatos tudományos 

közgondolkodásban, a nyelvről folytatott diskurzusban (vö. Tolcsvai Nagy 2004, 2007; 

Szilágyi N. 1996; Heltainé Nagy 2007a). 

 
2.2. A magyar nyelvművelői hagyományt felfoghatjuk úgy is, mint a nyelvre és a 

nyelvhasználatra reflektáló tudatos, értelmiségi tevékenységformát, amelynek fő célja, a 16. 
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századtól kezdve egyre tudatosabban, a nyelvhasználók nyelvi és kulturális igényeinek 

szolgálata. A tudatosság mértékét csak kis mértékben nyelvi, nagyobb mértékben társadalmi, 

kulturális, pedagógiai okok szabták meg. 

 

2.3. Az értéktulajdonítások szociológiai értelemben is fontosak egy nyelvközösség 

önértelmezésében és folyamatos önértékelésében. Az értékek, alapvető célkijelölések, 

orientáló irányadások, megalapozzák és érvényesítik a közösségi normákat. Kijelölik azt, ami 

fontos, további minták alapjául szolgálnak. Az értékek hierarchiájában előkelő helyen 

szerepel a nyelv; úgy is, mint magában vett érték, és úgy is, mint értékhordozó, értékteremtő 

eszköz. 

2.3.1. Mivel a nyelvhasználat, jól tudjuk, cselekvés, szükségszerűen kíséri az értékelés 

mozzanata. A közvetlen kommunikációban a nyelvhasználók maguk is, folyamatosan és 

természetesen, inkább ösztönösen, mint tudatosan, értékelnek. A beszélés folyamata, az adott 

kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvi elemek kiválasztása is értékelés (Heltainé Nagy 

2004). De ismert, hogy a beszélők folyamatosan értékelik önmaguk és főként mások beszéd-, 

illetve írásprodukcióját. Az értékelés gyakran kifejtetlen, reflektálatlan, mindenképpen 

befolyásolja a nyelvhasználók egymáshoz való viszonyát, a megszólalási módot és kedvet. 

(Az értékelésről részletesebben lásd Tolcsvai Nagy 2007; Domonkosi 2007). 

A magyar beszélőközösségek „nyelvtudatos” magatartásúak, a nyelvhasználókban 

általában erős a normák tisztelete, főként a sztenderdé. A nyelvi tudatosság fejlesztése 

kulturális, társadalmi okokból nagyon fontos volt. Ennek kiemelt színtere évszázadok óta az 

iskola, az oktatás. A nyelvi értékelés összetevői és mozzanatai is elsősorban az oktatáson 

keresztül hagyományozódnak. 

2.3.2. A magyar beszélőközösség értékrendjére nézve Terestyéni Tamás empirikus 

vizsgálata alátámasztotta azt az ismert vélekedést, hogy a kifejezőkészséget, a nyelvtanilag 

helyes és választékos beszédkészséget, a helyesírási készséget és tudást a magyar 

beszélőközösség tagjai igen nagyra értékelik a társadalmi érvényesülésben (Terestyéni 1990: 

32–35). 

A nyelvhasználat értékelése több nyelvtudományi területen is fontos. Nemcsak a nyelvi 

tanácsadásra gondolok, hanem például a fordítások eredményességének mérésére vagy a 

szótárkészítésre. Az, hogy mi kerül be egy szótárba címszóként, önmagában is preskripciós 

mozzanatokat rejt magában. De a nyelvleírás, nyelvtan készítése is érvényesít 

értékszempontokat, még akkor is, ha nyíltan ezt nem mondja ki. Ahogy a sztenderd és a 

nyelvi rendszer közti kapcsolatra nézve állapította meg a Milroy szerzőpáros: „Úgy tűnik, 

jelenleg hit kérdése, hogy a sztenderd és nem sztenderd változatok közötti értékelő ítéletek 

mindig társadalmi alapúak, és soha nem tisztán nyelviek” (Milroy–Milroy 1985: 8). Idézi 

Heltai Pál (2004: 411) és Tolcsvai Nagy Gábor (2007:30) is. 

A nyelvhasználat értékelése a fordítás, a lektorálás, a tanácsadás területein nem kerülhető 

meg (Heltai 2004, 2005). Ezért célszerű az értékelés tudatosítása, az értékelési 

szempontrendszerek, stílusminősítések minél egzaktabb kidolgozása. 

 

3. A címben jelzett háromféle megközelítésről 

 
3.1. A tudományos megközelítésen nyelvészeti, a nyelvtudomány érvényes kutatási 

eredményein, kézikönyvein alapuló, tudományos nyelvfelfogásokra támaszkodó, nyelvészi, 



  

78 

 

tanári szaktudományos megközelítésmódot értek. Elvileg egyszerű ez a kiindulópont, a 

gyakorlatban már korántsem ennyire. Hiszen a tudományos nyelvfelfogások is gyakran egy-

egy előző kor, egy-egy korábbi tudományos paradigma álláspontját tükrözik. Utalva Békés 

Vera tudománytörténész értelmezésére, a humán tudományokban nemcsak két, egy előző és 

egy újabb, a jelenben formálódó paradigma küzd egymással, hanem lappangva jelen van egy 

harmadik is. Ez az ún. hiányzó paradigma igen erőteljesen befolyásolhatja a tudományos 

közgondolkodást. Ilyen például a 20. században a humboldtizmus zárványjellege és mai 

előretörése (Békés 1997). 

A tudományos megközelítésmód tehát szaktudományos, elméleti és alkalmazott 

nyelvészeti kutatási eredményekre épülő, önálló kérdésfelvetéseket és válaszokat tartalmazó, 

rendszeres és módszeres megközelítésmódokat jelent: a szociolingvisztikai hátterű 

attitűdvizsgálatok, pragmatikai diskurzuselemzések, fordításértékelések; a nyelvművelés 

paradigmarendszereinek feltárása. 

 
3.2. A népi megközelítésmód. A „népi nyelvészet” újabban használatos szociolingvisztikai 

szakkifejezésként. Használatos azonban, mondhatjuk, hagyományosan is, mégpedig az 

ösztönös, a mindennapi, az amatőr elnevezések szinonimájaként. Részben fedi az ismert 

kutatási paradigmát, a naiv nyelvészet terminus jelentéskörét, hiszen a naiv vélekedések 

mögöttesét hozza felszínre. Használatos azonban a népi nyelvészet kifejezés ennél tágabb 

értelemben is, ilyenkor a nyelvnek ’nem tudományos’ megközelítését értik rajta. Mindkét 

értelemben fontos a szerepe a nyelvi attitűdök, a nyelvi vélekedések alakulásában. 

A népi nyelvészet a nyelvről szóló tudatosult köznapi elképzelések, értékítéletek és 

sztereotípiák elemzésével foglalkozik (Domonkosi 2007: 141). Preston és Robinson 2005-ös 

írásából idézi a tanulmány: „A népi nyelvészet megállapítása szerint a népi szemlélet, vagyis 

a nyelvről való hétköznapi, nyelvészetileg strukturálatlan gondolkodás a nyelvet olyan, a 

kognitív beágyazottságon kívüli valóságként képzeli el, amelynek létezik egy ideális formája. 

Ez az ideális forma a beszélő embertől függetlenül létezik: az egyén eltérhet ugyan tőle, de a 

köznapi gondolkodás, a nyelvről való tudásunk tudatosult része, hibaként, esetleg nyelvjárási 

jelenségként, helytelen nyelvhasználatként értékeli ezeket az eltéréseket. A nyelv népi 

szemléletében ezzel összefüggésben igen erős a jó–rossz; helyes–helytelen dichotómiájának 

érvényesülése” (Domonkosi 2007: 142). 

A népi szemlélet tehát, itt nem részletezendő pozitív szerepei mellett, erősíti és 

konzerválja a helyes–helytelen szembenállást, és gyakran nyelvi tévhitek, babonák terjesztő 

közegévé válik. Megjegyzem, hogy ez a nyelvészeti szemlélet sem független mindig a 

korabeli nyelvészeti ismeretektől, eredményekről: korábbi nyelvfelfogást tükröz, például az 

írott nyelv „elsődlegességét”; a „szerkesztett”, „tökéletesebb”, „helyesebb” írott nyelv 

„előbbrevalóságát” a „lazább”, „esetlegesebb”, „pontatlanabb” beszélt nyelvhez képest. 

 

3.3. A kultikus megközelítésről a terminus újszerűsége miatt kissé részletesebben kell 

szólni. A vitatható, de sok szempontból találó elnevezés a kultusz főnév ’vki vagy vmi iránti 

nagyfokú, gyak. túlzott tisztelet’ (ÉKsz.) melléknévi alakjából, a ’kultusszal kapcsolatos’ 

jelentéskörből származik. 

3.3.1. Jóllehet, a kultikus jelző a nyelvészeti szakirodalomban szokatlan, érdemes 

számolni vele. Elemző-értékelő kritikájában az irodalomtudós Margócsy István is terminus 

értelemben használja (Margócsy 2006). Arra az alkotói-közösségi nyelvszemléletre 
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vonatkoztatja, amely általában írói nyelvművelés néven ismert a nyelvészeti szakirodalomban 

(Heltainé Nagy 2000). A mi nyelvünk (Grétsy szerk. 2000) méltatása kapcsán a magyar nyelv 

megdicsőítésének, mindenek fölé helyezésének sajátos közösségi történetét illeti Margócsy a 

kultikus nyelvszemlélet, kultikus megközelítés kifejezésekkel. Lényegében ugyanarra a 

szubsztanciális nyelvszemléletre érti, amelynek gyökerei a humboldtiánus 

paradigmarendszerre nyúlnak vissza (Heltainé Nagy 2007b). Vagyis: a kultikus 

nyelvszemlélet ezen nyelvszemlélet metaforikus, pátosszal teli, a nyelvet mindenek fölé 

helyező, olykor a transzcendenssel is összefüggő megjelenítése. A kultusz és a pátosz 

regiszterében megszólaló nyelvről való beszéd hangütése mindmáig fennmaradt a magyar 

irodalmi, közéleti, sőt a tudományos diskurzus egy jelentős hagyományában. 

3.3.2. A kultikus megközelítés tehát azt a nyelvértelmezést jelenti, amely a 18. század 

végére alakul ki a magyar nyelvközösségben. Részben a korabeli tudományos 

megközelítésekből építkezik, de a nyelvi szempontoknál jóval jelentősebbek benne a 

közösségi, kulturális, nemzeti értékösszetevők. A nemzetfogalom alakulásával egy időben 

erősödik az anyanyelv kitüntetett funkciója, a nyelv lesz a nemzeti együvé tartozásnak az 

egyik, majd kizárólagos jele. A közéletet, az irodalmi életet áthatja a nyelvújítás elmélete és 

gyakorlata körüli diskurzus, kialakul a nyelv, az anyanyelv kultikussága. A magyar nyelvben 

felfedezik és megjelenítik az összes ismert nyelvi értéket, jótulajdonságot. Erősödik az a 

korábban is meglévő erkölcsi parancs, mely a nyelv ápolását hazafiúi kötelességként fogja 

fel, ezt pedig a nyelv iránt érzett szeretet írja elő: „Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! 

Mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, 

a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog.” Kölcsey szavai máig fontosak a 

nyelvközösség önazonosító funkciójának továbbélésében és fennmaradásában. 

3.3.3. Ez, a romantikus liberalizmusban kiteljesedő nyelvfelfogás sajátos 

metaforarendszert hozott létre a magyar irodalomban és a nyelvről való közgondolkodásban. 

A nyelv vallás, kincs, női princípium; kert, amely mint biológiai természet, tenyészik, 

virágzik, ép és tiszta; szépül és romlik stb. A metaforák a nyelvművelésben és a pedagógiai 

gyakorlatban is hagyományozódtak, átörökítve korábbi évszázadok szépíró-nyelvtudósainak 

nyelvszemléletét. 

A fenti kultikusságot azután tovább erősítette a magyar nyelvvel kapcsolatos ismert 

specifikus hagyományrendszer, amelynek elemei például a magyar nyelv társtalan volta, 

nyelvünk sziget jellege; szemléletességre, képszerűségre, metaforizációra való különös 

képessége, vagy egyenességre, igazmondásra hajlamosító jellege, férfias volta stb., stb. 

3.3.4. Amint a fenti példák is tükrözik, ennek a nyelvszemléletnek nyelvi és nem nyelvi 

okai egyaránt megragadhatóak. A közösségi, kulturális okok mellett a nyelvről tett korábbi 

megállapítások, gyakran máig helytálló tudományos tények (például a nyelvcsalád közvetlen 

térbeli hiánya) táplálták és éltetik ezt a kultikus szemléletet. Elsősorban az irodalmi 

emlékezetben hagyományozódik, hol alkalmi megfogalmazásokban hol pedig 

gondolatrendszerré szerveződve. Fontosnak tartom az itt említett nyelvi hagyományok 

szaktudományos feldolgozását, éppen széles körű, közösségi beágyazottságuk miatt (Heltainé 

Nagy 2000). 

3.3.5. Összefoglalva a megközelítésmódokról mondottakat: a szaktudományos, a népi és a 

kultikus megközelítés hátterét, célját, funkcióját tekintve lényegében különbözik. Bár 

kétségtelenül vannak közös terrénumaik, érintkezési pontjaik, a szempontok vegyítése, 

különösen értékösszetevőként tárgyalva a témát, semmiképpen sem szerencsés, és 

tudományosan nem fogadható el. 
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4. Nyelvi hagyományok; ismeretek, sztereotípiák, mítoszok; babonák, attitűdök, 

nyelvideológiák és sztereotípiák – mind ide tartozó fogalmak. A vizsgálatukkal kapcsolatos 

fenti megközelítésmódokat fontosnak tartom elkülöníteni, mert az attitűddel, sztereotípiákkal, 

nyelvi tévhitekkel kapcsolatos írásokban nemritkán keverednek az említett értékelési 

szempontok. Néha szükségszerűen, néha pedig az eltérő, nem eléggé egzakt és egyértelmű 

terminológiai értelmezések miatt. 

 
4.1. A fenti fogalmak egyfelől a nyelvművelés történetéből, másfelől a sztenderdizáció, a 

nyelvi norma kutatási területéről hagyományozódnak, használatuk itt sem egységes. Valamint 

újratárgyalja őket a szociolingvisztika, a társas nyelvészet, a kétnyelvűséggel, a belső 

kettősnyelvűséggel foglalkozó szakirodalom: pl. népi nyelvészeti, nyelvideológiai keretben. 

 
4.2. Egyes terminusok értelmezése. A továbbiakban az itt jelölt, a 4. pontban kiemelt 

fogalmakat értelmezem röviden az ide vonatkozó újabb tudományos megközelítések alapján, 

természetesen az én olvasatomban (vö. elsősorban Domonkosi–Lanstyák–Posgay szerk. 2007 

idevágó írásait). 

4.2.1. Nyelvi hagyományok. A kifejezés a közhasználatú értelmezésen túl terminusként a 

humán tudományterületeken erőteljesen jelen van az utóbbi évtizedben. Csak utalok Nyíri J. 

Kristóf (1994) könyvére, szűkebb szakterületünkről pedig Kiss tanulmányára (1999). Eszerint 

a nyelvi hagyományok a nyelvvel, az anyanyelvvel kapcsolatosan az adott közösségben élő, 

tudatosan ápolt szokásrendszert, felfogást, szellemi örökséget jelentik; szinkrón értelemben 

pedig a nyelvhasználatra közvetlenül vagy közvetetten hatást gyakorló beszélői 

beidegződések sorát. Vannak egyetemes és specifikus nyelvi hagyományok. Egyetemes 

például a nyelvelsajátítás hagyományrendszere, specifikus a magyarban például: a magyar 

nyelv társtalan voltának hagyománya, az ezzel kapcsolatos nyelvi veszélytudat vagy a magyar 

nyelv nehezen tanulhatósága. 

A nyelvi hagyományok igen nagy szerepet játszanak a nyelvi attitűdök, sztereotípiák 

kialakulásában, amelyekkel a nyelvi tervezésnek is számolnia kell. A nyelvi hagyományok 

tényeken, nyelvi ismereteken, tudományos eredményeken nyugszanak, szerepük egészében 

véve pozitív a nemzeti/közösségi önértelmezésben és a nyelvi tudatosság fennmaradásában. 

Tudatos nyelvi hagyomány nálunk az anyanyelvvel kapcsolatos, több évszázados értelmiségi 

magatartásforma, a magyar nyelv állapotára való folyamatos reflektálás, szinte reflex, 

amelynek bizonyos szegmentumait az utóbbi évszázadokban nyelvművelésnek is szokás 

nevezni (bővebben lásd Heltainé Nagy 2007a). 

4.2.2. Nyelvi mítoszok. Nyelvi babonák és sztereotípiák. Érdemben és nagy 

terjedelemben mutatja be Domonkosi Ágnes (2007) és Lanstyák István két tanulmánya 

(Lanstyák 2007a, 2007b). 

4.2.3. Nyelvi babona. A mítosznál kisebb, konkrétabb fogalmi egység, „a 

nyelvhasználattal kapcsolatos, a kiejtéstől a szövegalkotásig kiterjedő, közkeletű álszabály, 

amelyeket feltételezhetően a magyarul beszélők többsége ismer” (Domonkosi 2007: 141). 

Lőrincze Lajos és Szepesy Gyula már a nyolcvanas években terminusként használták a nyelvi 
babona kifejezést. Szepesy könyvet is jelentetett meg a témáról (1986), amelyben behatóan 

foglalkozott az ún. álszabályok nyelvi közérzetet rontó hatásával: Hát-tal nem kezdünk 

mondatot; Vagy de, vagy viszont; El van utazva stb. 
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A nyelvi babonák megkövesedett ismeretek, vélekedések, hiedelmek; gyakran valamely 

korábbi tudományos paradigmarendszer zárványai vagy maradványai. Egyetértek Domonkosi 

véleményével: „A babonák érvényesülésének gátolásában nem egyszerűen a cáfolatuk, 

hanem egy differenciáltabb szemléletmód érvényesítése, a nyelvváltozatok sokféleségét 

felmutató tudományos kategorizáció tudatosítása játszhatná a legfontosabb szerepet” 

(Domonkosi 2007: 152). 

4.2.4. Nyelvi mítoszok. A konkrét álszabályok mögött igen gyakran nyelvi mítosz, nyelvi 

tévhit húzódik meg, amely gyakorta valamely megkövesedett korábbi tudományos ismeretet 

jelent. Például: az írott nyelv szerkesztettségének tekintélye az írott nyelv elsődlegességét 

képviseli, ismert korábbi nyelvfelfogások alapján. 

Rendszerezve tárgyalja a nyelvi mítoszokat Lanstyák István két tanulmányában (Lanstyák 

2007a, 2007b). A mítoszt féligazságot tartalmazó laikus vélekedésnek, illetve 

közhiedelemnek, sztereotípiának értelmezi; némileg negatívabb jelentéskörben, mint a 

mítoszokkal foglakozó általános nyelvfilozófiai szakirodalom teszi. Ez utóbbi ugyanis 

erőteljesebben számol a mítoszok pozitív, konzerváló, továbbéltető, közösségi szerepével 

(Nyíri 1994). Ugyanakkor igen értékes része Lanstyák István írásának (2007a: 158–161), 

amely a fogalmi pontosítással megnyitja a további, még árnyaltabb értelmezés lehetőségét. A 

szerző tipizálja is a nyelvi mítoszokat: 34 általános, köztük 9 sajátosan magyar nyelvi mítoszt 

mutat be. 

4.2.5. Nyelvideológiák, nyelvi ideológiák. Újabb terminusok, meglehetősen szokatlanok, 

részleges átfedésben állnak a nyelvi tévhitekkel. „Olyan gondolatok, gondolatrendszerek, 

amelyek a nyelvi rendszerrel, a nyelvhasználattal, a nyelvi közösségek helyzetével, a nyelvek 

egymáshoz való viszonyával stb. kapcsolatos tények magyarázatára és igazolására 

szolgálnak.” (Lanstyák 2007a: 166). A nyelvideológiák, a konzervativizmus, nacionalizmus, 

purizmus, vernakularizmus a nyelvtervezésben, a nyelvstratégiában játszanak szerepet, és 

túlmutatnak a nyelvi tényezőkön, mögöttük filozófiai és ideológiai elképzelések állnak. 

 

5. Összegzés, kitekintés. A bevezetőben feltett kérdésekre természetesen nem adhattam teljes 

és kimerítő választ. Mi élteti, és mi konzerválja a nyelvi hagyományokat; mi a funkciójuk a 

nyelvközösségek életében? Miként viszonyulnak a nyelvi mítoszok és a nyelvi babonák az 

adott korszak tudományos ismereteihez, nyelvfelfogásához? Mi a szerepük a 

nyelvelsajátításban, miként jelennek meg a nyelvhasználat egyes színterein; segítik-e vagy 

csupán gátolják a nyelvi érvényesülést? 

Válaszaim e kérdésekre csupán részlegesek és közvetettek. Áttekintésemmel (1) 

felvillantani kívántam, hogy a jelzett témakörökben milyen újabb kutatási eredményekkel 

számolhatunk. (2) Remélem, hogy némileg közelebb kerülünk egyes terminológiai kérdések 

tisztázásához. (3) Nyelvművelői attitűdből is szemlélve a folyamatokat, hasznosíthatónak 

látom a szociolingvisztika és az élőnyelvi kutatások legújabb eredményeit. 
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Ascribing values in language beliefs 

ERZSEBET HELTAINÉ NAGY 

Reflecting and ascribing value is a natural concomitant of language use. With the 

strengthening of linguistic emancipation and consciousness, the elements of this process 

become more and more perceptible in the uni- and multilingual speaking communities of 

today. Present-day linguistics more and more often deals with the research of linguistic 

traditions, attitudes, stereotypes, linguistic myths, and superstitions. The characteristics of the 

opinions on language and the way these are bequested raise numerous language philosophical 

issues in connection with the certain approaches. What sustains linguistic traditions; what are 

their functions in the life of speaking communities? How do linguistic myths and 

superstitions relate to scientific language perception? What functions do they have in 

language acquisition and lingual success? etc. The review is looking for answers to the above 

questions; it is calling the attention to the differing approaches and terminological 

contradictions that derive from the scientific, vernacular, and cultic language attitudes. 
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Első nyelvtaníróink megjegyzései saját koruk élőnyelvéről 

 

NÉMETH MIKLÓS 

 
1. Bevezetés 

Előadásom témájára történeti szociolingvisztikai kutatásaim során bukkantam rá, amikor azt 

vizsgáltam, hogy bizonyos hangalaktani és szintaktikai változók változatainak megítélése 

hogyan alakult a korai nyelvtanokban. Egy korábbi konferencia-előadásomban Szathmári 

szintézisére (1968) alapozva tárgyaltam, miként vélekednek első nyelvtaníróink a 

mennyiségjelzős szerkezeten belüli számhasználatról: az egyes vagy a többes szám 

használatát tartják-e helyesnek, és hogy vélekedéseikben miféle érvrendszert használnak 

(Németh 2008). Ugyanezen korai nyelvtanokban vizsgáltam az illativusi (bA) és inessivusi 

(bAn) változókkal kapcsolatos nyelvhelyességi ítéleteket is: hogyan alakulnak, és mire 

alapozódnak (Németh 2006). E vizsgált nyelvi váltakozásokkal kapcsolatos kutatásaim során 

figyeltem fel arra, hogy – bár csupán esetenként és elszórtan – értékelhető megjegyzéseket 

találhatunk korai grammatikusainknál saját koruk élőnyelvével kapcsolatban. 

Első nyelvtaníróinknak ezek a tudósi észrevételei sehol sem hosszas fejtegetések, és nem 

rendszerszerűen összefoglalt vélemények, inkább csak marginális elemek a leíró nyelvtanok 

szövegében, de összegyűjtésük talán mégis szolgálhat bizonyos újdonsággal a vonatkozásban, 

hogy mit tartottak a 16–17. században a nyelvhelyességről, mit értékeltek nyelvromlásként, 

miben látták a nyelv értékvesztésének okát, és hogy milyen érvrendszer és ideológia 

tapintható ki az írott és beszélt nyelvvel kapcsolatos észrevételek mögött. Ha ezen elszórt 

megjegyzések mozaikdarabjait egymás mellé illesztjük, talán körvonalaznak valamiféle képet 

korai grammatikusainknak a nyelv életműködéseiről vallott fölfogásáról. Talán 

kihüvelyezhető ezekből a vélekedésekből, miért a nyelv romlását tartják a nyelvi változás 

szinte egyetlen irányának, miben látják a nyelv romlásának okát, mit gondolnak a nyelv 

„megjavíthatóságáról”. Fontosak lehetnek ezek a tudósi vélemények az írott nyelv–beszélt 

nyelv–nyelvi változás viszonyrendszerének vizsgálata szempontjából is. A 17. századi 

nyelvhelyességi ítéleteket, a nyelvi ideológiát azonban nem szabad a mai kor mércéjével 

mérnünk: anakronisztikus és tudománytalan cselekedet volna e véleményeket, gondolatokat 

saját társadalmi-kulturális közegükből kiragadva a mai kor ideológiai szemüvegén keresztül 

vizsgálni. A kevés itt fölhasználható anyag inkább azt illusztrálhatja, hogy a modern kor 

nyelvhelyességi és ideológiai sajátosságainak csírái már a 17. században felfedezhetőek egyes 

szerzőknél. 

 
2.1. Szenczi Molnár Albert néhány beszélt nyelvi jelenségről 
Az alábbiakban azokra a ritka példákra szeretnék kitérni, amelyekben a nyelvtanírók saját 

koruk élőnyelvét, különösen a beszélt nyelvváltozatokat idézik meg a leíró nyelvtanokban. Ez 

nem általános, hiszen e korai nyelvtanoknak általános jellemzője, hogy a megfogalmazott 

szabályok (sokszor korábbi nyelvállapotokból származtatható) írott korpuszokra alapozódnak. 

Ezért jelent ritka kivételt egy-egy olyan megjegyzés, amelyben a grammatikus a kortársak 

egy-egy nyelvhasználati bizonytalanságára/sajátosságára tér ki. A ritkán megidézett nyelvi 

adatokban a jelenségeket értékelik is, ezzel egyszersmind egyes kortársak 

beszédtevékenységét illetve kritikával. Az alábbiakban megkísérelem felvillantani, milyen 
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nyelvhelyességi észrevételeket fogalmaznak bele a grammatikákba, és hogy ezen 

nyelvhelyességi-nyelvesztétikai vélemények mögött milyen nyelvfelfogás tapintható ki. 

Egyik első és a legjelentősebbek közé sorolt grammatikusunk, Szenczi Molnár Albert 

nyelvtanában (Novae Grammaticae Ungaricae, 1604) nagyon következetesen kerüli a nyelvi 

jelenségek minősítését. Munkájában szinte alig találni bármiféle megjegyzést saját korának 

nyelvhasználatával kapcsolatban. Szenczinek erre a vonására már Szathmári (1968) is kitér. 

Mégis, munkája végén kortársai beszélt nyelvének megfigyelésére támaszkodik a De 

rectione Elliptica cím alatt. E szöveghelyen a beszélt nyelvben (elsősorban gyors beszédben) 

minden korszakban gyakran előforduló, ismert szótest-rövidülések első általunk 

megismerhető adatait foglalja írásba – grammatikusként pontos beszélt nyelvi adatokkal. 

Ugyanakkor – rá jellemző módon – a bemutató részben is tartózkodik a nyelvhelyességi-

nyelvesztétikai minősítésektől. Az alábbiakban Toldy Ferenc Régi magyar nyelvészek 

Erdőstől Tsétsiig című kiadványa (1866) alapján bemutatom a Szenczi Molnár (1604/1866: 

286) által megidézett, a beszélt nyelvben bizonyára gyakran előforduló formákat. 

Nem t’om, minec hijác – Nem tudom; 

Isten ’gyónap – Isten adgyon jó napot; 

Fogadgy ’Isten. – fogadgya Isten. 

Szenczinek van még egy érdekes megjegyzése, amely ismét csak a szótest beszélt nyelvi 

alakváltozatait érinti: a szó eleji hármas mássalhangzó-torlódás kiejtését tárgyalja – erre a 

cikkelyre már Szathmári is felfigyelt (1968: 182). Szenczi Molnár Albert e szöveghelyen 

azonban ítéletet is alkot bizonyos nyelvi formákról és használóikról. Megállapítja, hogy a 

tudatlanok (ab idiotis) nehezen ejtik a szó eleji (hármas) torlódásokat az olyan szavakban, 

mint Struzmadar vagy Ptrüszszentes, ezért ejtésben és írásban is eltérnek az általa 

követendőnek tartott formáktól. A szóbeliségben tehát a gazdaságos ejtés ellenében az íráskép 

szerinti ejtés mellett érvel, és rögtön a beszélők szellemi-műveltségi szintjével is 

összekapcsolja a gazdaságosabb ejtési megoldást. A helytelen ejtés oka tehát az ész- és 

képességbeli fogyatékosság – ez visszatérő motívuma lesz a korai grammatikusok élőnyelvről 

vallott felfogásának. A későbbiekben látni fogjuk, első nyelvtaníróink többször jellemzik 

majd olyan kifejezésekkel a nyelv állapotváltozásait, amelyek eredetüket tekintve 

visszavezethetők egy-egy, a műveltségi javakból nem részesülő társadalmi réteg 

megnevezésére. Más társadalomtörténeti kontextusban ezt elitista fölfogásnak is 

nevezhetnénk, joggal. De erről később. 

A szóeleji hármas mássalhangzó-kapcsolatokat illetően Szenczi azt a jelenséget is 

károsnak tartja, hogy az egyszerűsített, bizonyos mássalhangzókat kiejtő ejtésváltozatok (ezt 

explicit módon nem fejti ki, de valószínűleg a beszélt nyelv hatásának tartja), a szavak írott 

nyelvi használatában is megjelenhetnek. 

 

2.2. Geleji Katona István saját korának néhány szóhasználati sajátságáról 

Geleji Katona István meghatározó alakja 17. századi nyelvtudósainknak. Magyar 

grammatikája (1645) Szenczi nyelvtanával szemben bővelkedik nyelvhelyességi 

állásfoglalásokban és ítéletekben. Sokkal inkább feladatának tekinti a nyelvtani rendszer 

leírása mellett a nyelvhelyességi ismeretek közvetítését, a helyes és helytelen bemutatását és 

szétválasztását, mint elődje. Szathmári (1968) úgy értékeli Gelejit, hogy – különösen 

Erdélyben – nyelvművelő mozgalom bontakozott ki körülötte. 

A fentiek fényében nem meglepő, hogy Geleji több olyan élőnyelvi, a kötetlen informális 

diskurzusokban előforduló jelenségre is kitér, amelyekkel a 20–21. század nyelvművelői, 
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anyanyelvi pedagógusai is sokat foglalkoznak majd. Nyelvhelyességi eszmefuttatásaiban 

esetenként meglepően aktuális jelenségeket tárgyal saját szempontrendszere alapján. E 

nyelvművelő jellegű artikulusok egyikében a 20. század anyanyelv-pedagógusai által is igen 

gyakran kárhoztatott szóhasználati sajátosságot, az izé szó használatát tárgyalja a 

nyelvművelő nyelvtudós szemszögéből (Geleji 1645/1866: 323). 

„XXXIV. Izé mint egy transcendens a’ mi nyelvünkben; mert akarmit, ha hamar eszében 

nem jut, a’ Magyar mind izének mond: Amaz izé, igy szollván; vagy izét; s’ a’ 

tselekedeteket megént izélésnek: Mit izélsz? Ugymond. Ollyan a dolog is.” 

A fenti példában a beszélt magyar nyelvváltozatok egyik leggyakoribb szaváról fejti ki 

véleményét a szerző, egy olyan elemről, amely legfőképpen a kötetlen stílusban, beszélt 

nyelvi jelenségként létezett és létezik azóta is. 

Ugyanígy csak a kortársak beszédének alapos megfigyelésével gyűjthette össze azon 

kifejezéseket, amelyeknek használatát szintén károsnak, alantasnak tartja. Ezek az 

alábbiakban felsorolandó, erős stílushatású, többségükben hangutánzó-hangulatfestő szavak, 

amelyek erős érzelmi színezetűek (Geleji 1645/1866: 323): 

„XXXV. Sok guggoló, és tsúfoló értelemetlen szók vagynak a’ Magyar nyelvben, a’ 

mellyeket az emberek az affectustol indittatvan, tsak hirtelenében gondolnak: Mint: 

Izgágálkodik, gullyog, tsámpáskodik, ergelötye, áhi, gézenguz; Kótyonfitty, geze-mize; 

Kóczipór, kozi-bozi, tsig-big; kákom-bák; buta; bunna, buszmáta, lomha, lajho, pelle-
pöttye, tsentem-pere és több számtalan sok e’ félék.” 

 
3. Geleji Katona István véleménye a nyelvi változásról 
Geleji Katona István munkájának bevezetője jól szemlélteti azt az ideológiát, amely a korai 

grammatikákra általánosan jellemző szemléletté vált. Eszerint voltak olyan korábbi korszakai 

a magyar nyelvnek, amelyeknek nyelvhasználata szebb/értékesebb volt a szerző saját korának 

nyelvhasználatánál, a nyelvi változás, a nyelv életútja tehát mindig a negatív tartományba 

fordulást, a romlást, az értékvesztést mutatja. Az értékvesztésnek több oka lehet, 

mindenesetre a korabeli nyelvtanírók szerint minden olyan tényező káros, amely a korábbi 

idillinek tekintett nyelvállapotokat veszélyezteti. Így például az, hogy a használat, az ejtési 

gazdaságosság és az idő együttesen hangváltozásokat eredményeznek, e változások pedig az 

etimológiai kapcsolatok elhomályosulásával járnak a paradigmákon, szócsaládokon belül. Az 

a szenvedélyes, sokszor téves és szőrszálhasogató etimologizálás, amelyet a 17. századi 

nyelvtanírók (így maga Geleji Katona is) tanúsítanak, sokszor nem jelent mást, mint a korábbi 

időszakra feltételezett (egykoron valóságos vagy sohasem létezett) etimológiai kapcsolatok 

helyreállítását. 

A Magyar grammatikatska bevezetője a nyelvhelyesség ideológiája szempontjából az 

egyik legfontosabb alapvetést foglalja magában, mind az írott közeg, mind a beszélt 

nyelvváltozatok értékvesztésére kitér. Az írott nyelvben végbement negatív változások Geleji 

(1645/1866: 294) véleménye szerint elsősorban idegen kultúrhatás következtében álltak elő – 

erre utal a bevezető következő szakasza: 

„ …ugy mint a’ Babylon tornyának éppíttetésétől fogva mind az irásnak, s mind a’ 

szollásnak modjaban, nem kitsiny változást szenyvedett, ugy mint melly immár a maga 

tulajdon bötüit el-hagyván, idegen deak bötükvel irattatatik, s’ azon-is pedig felette 

különbözöjül és vétkesül. Mert (…) a ki mondatásnak sonussát, a’ mint a’ szók a’ban 
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esnek, követik, s’ azoknak pedig gyükereiket, eredetiket, és természetiket tsak nem-is 

visgaljak, s’innen vagyon, hogy tsak nem menyi Magyar vagyon, meg a’nnyi modon ir.” 

Az írott nyelviség közegében általa tapasztalható romlás legfőbb okát abban látja tehát, 

hogy a magyar nép elhagyta a saját hangjelölési rendszerét (vélhetően a székely rovásírásra 

gondol). Emellett hibának tartja, hogy a helyesírásban nem érvényesül a konzervativizmus és 

az etimológia, és hogy az íráskép közelít a kiejtéshez. Az etimológiai szemlélet túlzott 

alkalmazása azonban jelentős zavarokat okozhat a helyesírásban. Ez az etimologizáló, 

szógyökér kereső szemlélet számtalan etimológiai tévedés lehetőségét hordozza magában. A 

szavak régi írott nyelvi alakjának keresésére minden bizonnyal jó lehetőséget kínáltak a 

szerzők által ismert és tanulmányozott, korai nyelvállapotokat megörökítő nyelvemlékek. 

Sajnálatos módon ez a fajta etimologizáló okoskodás sokszor álszabályokhoz vezet, nem 

veszi figyelembe a szó alakjának és jelentésének időbeli változását, mert mindig egy 

lényegesen korábbi nyelvállapotot állít mérceként a kortársak elé. 

Így járt el Geleji Katona István nyelvtanában: a házasodik igét kifogásolja, eléggé 

szőrszálhasogató etimologizálás következményeképpen, hiszen azzal érvel, hogy aki 

házasodik, az házra tesz szert, aki nőre tesz szert, az pedig nem feltétlenül nyer házat is. Ezért 

szerinte a ’feleségül vesz valakit’ jelentésre a legmegfelelőbb szó a nőzik, amely „sokval 

helyesb, mint a házasul ige” (Geleji 1645/1866: 317). A helyesírás is akkor jó Geleji Katona 

szerint, ha etimologizál, nagyon erősen őrzi a jelölési hagyományokat, és nem engedi be a 

beszélt nyelvi jelenségeket saját közegébe. 

Ez a túlzott etimologizálás indíttatta Geleji Katonát arra, hogy az illativusi értékű -ba/-be 
ragot aposztróffal jelölje meg, mondván, hogy ez a rag egykoron n-t tartalmazott a végén, 

csak az lekopott. (Erről részletesen l. Németh 2006: 106). 

A beszélt nyelv változását, így magát az értékvesztést is a nyelv használóinak, főként a 

műveletlen nyelvhasználó rétegek számlájára írja Geleji, erről tanúskodik a beszélt nyelvre 

vonatkozó rész munkája bevezetőjében (Geleji 1645/1866: 294): 

„A szollásban-is sok rut illetlenségek vagynak, mellyek-is ez okbol származtak, hogy 

senki a’ szóknak tulajdonságikat fel nem keresi, sem azokat a’ több nyelvekhez, és ezen 

nyelvbéli hasonlo szollásokhoz, nem alkalmaztatja, hanem tsak kiki a’mint tsetsemö 

korában szollni tanult, öregkorában-is ugy szoll; mely miatt ez az ékes, és bölts nyelv igen 

meg-otrombúlt és elparasztúlt. […] Mert a szoknak, és dolgoknak nem tsak hejokat 

koczogtatván, hanem ugyan bélekre is bé-hatván, azoknak mind leirattatasoknak, s mind 

ki-mondattatásoknak nem tsak szokási, hanem ugyan természeti, modjokat-is (az én 

itéletetském szerént) alkalmasint fel-találtam, és a’ szerént ez kis munkatskamot-is irtam.” 

Ugyanígy egy elmúlt idilli nyelvállapothoz fordul vissza később Kövesdi Pál nyelvtana 

bevezetőjében (Kövesdi 1686/1866: 549), amikor „az hajdani dicséretessen tündöklő igaz 

Magyar nyelvről” ír az előszóban. Medgyesi Pál Az egyházi tanácsrul írt könyvének (1650) 

bevezetőjében: „ezzel-is nem azt akarom, hogy nem kellene a’ rendes és ékes szó-ejtésekre, 

szó elegyétésekre foglalásokra nézni, tsakmint a’Parasztok, oly formán mondván-ki 

mindent…” (Medgyesi 1650/1866: 709). 

Túllép e nyelvfelfogáson Szőnyi Nagy István Magyar oskolája (1695), melynek 

bevezetőjében nem pusztán a tanulatlan pórnépet ostorozza, hanem megoldást kínál: iskolákat 

mindenki számára. Az ő bevezetőjében sem követendő példa az egyszerű nép 

nyelvhasználata, csakhogy ő már megoldást is kínál (Szőnyi 1695/1866: 587): „Azt kérdem 

tőled: Szánod-é nemzetünk romlását? Egyik nagy oka ennek, a köz-népnek tudatlansága. (…) 
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Nosza annakokáért szorgalmatossággal légyünk rajta: Udvarokban, Városokban, falukban 

légyenek mindenütt MAGYAR OSKOLÁK.” 

A fönti vélemények a korábbi idilli nyelvállapothoz viszonyított romlást a nyelvhasználók 

egy meghatározott részének viselkedéséhez kötik, akik műveletlenségük ellenére beszélnek, 

használják a nyelvet és ezzel sokat ártanak neki. Ezt a nyelvi-kulturális lemaradásban élő 

réteget jelöli a fönti szerzők szóhasználatában a paraszt szó, melyből Geleji Katona még 

’műveletlenné válik’ jelentésben igét is alkotott: ez az elparasztúlt. 

 
4. Új szempont a grammatikában: az úzus, a nyelvszokás 
Először az egyébként igen kevéssé toleráns és rugalmas, annál kategorikusabb Geleji Katona 

grammatikájában találtam rá célzást. Itt az etimológiai kapcsolatok helyreállításával 

kapcsolatban már idézett szöveghelyen a házasodik igét kifogásolja. (Véleménye az, hogy a 

’feleségül vesz vkit’ jelentésre a legmegfelelőbb szó a nőzik, amely „sokval helyesb, mint a 

házasul ige.) 

De azután – mint aki maga is belátja az eltúlzott etimologizálás csődjét – meglepő 

fordulattal így fejezi be gondolatmenetét: „de szolljunk ám ottan itt-is az immár bé-vött 

szokás szerént (Geleji 1645/1866: 317).” A nyelvszokás tehát végső soron diadalmaskodott a 

tudós fejtegetés felett. Hasonló módon a nyelvszokás szolgáltat érvet Medgyesi Pálnál a 

szenvedő igeragozás túlzott használatával kapcsolatban, 1650-ben keletkezett töredékes 

művében (Medgyesi 1650/1866: 712): „És ha ugyan tattattatásra és tettetetésre szorulunk, az 

szokástul fügjünk, halgatozzunk mint mondjak közönsegessen, s-mi-is ugy mondjuk; 

egyébként tsak magunknak nem masnak beszéllünk.” 

Ez az érvelés azonban már nem pusztán esztétikai-etimológiai véleményre támaszkodik, 

hanem a kommunikációs folyamat sikerességét kapcsolja össze a korszerű, a nyelvszokásnak 

megfelelő nyelvhasználattal. 
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The first Hungarian grammarians' comments on the language of their age 

MIKLÓS NÉMETH 

In the present paper I investigate the opinions and attitudes of the writers of the first 

Hungarian grammars towards the language use of their own age. Unfortunately, the prefaces 

of the early grammars do not provide abundant information about the topic under study, 

however, the attitudes that can be read there may be interesting especially for the later 

language forming efforts, In my study I show an example that provides a better view of the 

relation between spoken and written language based on 17th century grammars, and that also 

presents the grammarians’ theories, and assessments of language change. 
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A nyelvváltozatok és a nyelvművelés 

 

SINKOVICS BALÁZS 

 

Bevezetés 
Dolgozatomban azt mutatom be, hogy a 19. század utolsó harmadától egyes jeles 

nyelvművelők mit tartottak a nyelvhelyesség alapjának. Elsősorban azokra a nyelvművelő 

„programcikkekre” támaszkodom, amelyeket a Magyar Nyelvőr szerkesztői írtak, mellettük 

pedig azokra az elméleti alapvetéseket tartalmazó írásokra, amelyekben az egyes korszakok 

vezető nyelvművelői foglalták össze nyelvhelyességi elveiket. Az elmúlt két évtizedben 

sokan megkérdőjelezték a nyelvművelés létjogosultságát, sőt általában azt, hogy lehet-e, 

szabad-e beavatkozni a nyelvhasználatba. Emellett azonban az utóbbi években olyan 

vélemények is megfogalmazódtak, hogy a nyelvművelés alapos átalakításával lehet folytatni 

nyelvi tanácsadó tevékenységet. Kétségtelen, hogy a magyar nyelvművelés történetében több 

olyan korszak és sok olyan szerző van, amelynek, illetve akiknek az irányelveivel nem lehet 

azonosulni, vannak azonban néhányan, akiknek a gondolatai megfontolásra érdemesek. 

 

Szarvas Gábor nyelvművelő elvei 

A mai értelemben vett nyelvművelés Szarvas Gábor tevékenységével kezdődik. Bár a 

nyelvművelés-történet szerint Sylvester Jánostól számítható a magyar nyelvművelés története 

(Fábián 1984: 15; Balázs 2008: 171), a nyelvet gondozó, óvó, fejlődését segítő, irányító 

nyelvművelő tevékenység csak a 19. század utolsó harmadában alakul ki (Bodrogi 2005). 

1848–49 után az önkényuralom éveiben a német nyelvi hatás jelentősen fölerősödött, majd 

az asszimiláció és az ezzel járó kétnyelvűség következtében a német kölcsönelemek száma 

megnőtt. A nyelvújítás túlzásai és a sajtó és a hivatali nyelv idegenszerűségei ellen már az 

1860-as években többen fölléptek (Tolnai 1929: 173–181; Láncz 1982: 16–20), míg végül 

1872-ben Magyar Nyelvőr címmel Szarvas Gábor szerkesztésében indult útjára egy 

nyelvvédő folyóirat. 

A 19. század közepére uralkodóvá vált az a szemlélet, amely szerint a nyelv természeti 

képződmény (vagy olyan, mintha az lenne), természeti törvények irányítják, és a beszélők 

nem változtathatnak rajta. Erre alapozva az új ortológia képviselői a Kazinczy vezette 

nyelvújítást elhibázott mozgalomnak tartották, mivel az erőszakosan beavatkozott a nyelv 

természetes fejlődésébe. Ebből az is következett, hogy az igazi, romlatlan magyar nyelv a 

nyelvjárásokban él, mivel azokra a nyelvújítás kevés vagy semmilyen hatással nem volt, és 

hogy az irodalmi nyelvnek a nyelvjárásokból kell táplálkoznia. 

Szarvas a Magyar Nyelvőr első számában Mit akarunk? címmel teszi közzé a szerkesztői 

elveit (1872: 1–2). Ebben a nyelvújítás szabályellenes alkotásai és az idegenszerűségek elleni 

föllépést emeli ki. A szerkesztő egy későbbi számban meg is jelöli – olvasói kérdésekre 

válaszul –, mit is tekintenek hibásnak: minden olyan újabb szó hibás, amelynek a jelentése 

vagy az alakja a nyelvből nem igazolható (Szarvas 1875: 49–50). Amint az e cikkében 

hibáztatott példái is mutatják, ezzel elsősorban a nyelvújítás szabálytalanul alkotott szavai 

ellen kívánt fellépni, de az idegen (túlnyomórészt német) mintára keletkezett szerkezeteket is 

hevesen ellenezte. 

Szarvas a hibák elleni érvelésében az analógiára, népnyelvi adatokra hivatkozott, illetve 

ha a népnyelvben nem talált valamire bizonyítékot, akkor a régi irodalom nyelvére. Saját 

korának irodalmi nyelvét a nyelvújítás és az idegen nyelvi hatások által megrontottnak 
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tartotta, a népnyelvet ezzel szemben romlatlan, hibátlan változatnak. Meg kell azonban azt is 

jegyezni, hogy ha egy nyelvjárásban olyan újabb jelenséget talált, amelynek nem tudta 

kimutatni analógiás előzményét sem más nyelvjárásban, sem régi szövegekben, akkor az nála 

hamar az idegen eredet gyanújába került, következésképpen helytelennek is minősült. (Ez 

azonban ellentétbe került a romlatlan népnyelv koncepciójával, ezért úgy gondolta, hogy a 

népnyelv szabálytalan újításait iparoslegények, cselédek, tanítók vagy a sajtó terjesztette el. ) 

Szarvas nem ismerte el a nyelvszokást, és azt hangoztatta, hogy a nyelvszokás nem 

szentesíthet semmilyen rosszul, hibás analógiával alkotott szót (Szarvas Gábor nézeteinek 

összefoglalását lásd Láncz 1982: 58–73). Mivel nemcsak a sajtó, a parlamenti beszédek, a 

hivatalos iratok, a tudományos munkák nyelvét bírálta, hanem a szépirodalom nyelvét is, 

ezzel magára vonta az írók, költők haragját, így akik kezdetben támogatták is, szinte mind 

ellene fordultak. (E kérdés részletes bemutatása: Tolnai 1929: 193–200; Láncz 1982: 83–92.) 

 

Simonyi Zsigmond és a nyelv helyesség 

A Szarvas Gábor halála utáni korszakot Simonyi Zsigmond nevéhez szokás fűzni, hiszen ő 

veszi át a Magyar Nyelvőr szerkesztői székét. Ezt a korszakot a folyóirat esetében fénykornak 

(Fábián 1984: 69), a nyelvművelésben azonban csendesebb időszaknak tartják. Talán nem 

véletlenül. Amint arra Kálmán László is rámutatott, Simonyi nyelvművelő nézetei meglepően 

toleránsak (Kálmán 2003; vö. még Tolcsvai Nagy 2004: 50–53). 

Simonyi szerkesztői beköszöntőjében (1896a) a harcok lezárását ígéri. Bár továbbra is 

bírálni fogják a könyvirodalmat, szépirodalmat, iskolai könyveket, szakmunkák műnyelvét, 

napilapokat, mivel céljuk a „helyes irodalmi szokás” megállapítása, a bírálat mellett arra is 

hangsúlyt helyeznek, hogy bemutassák „mindazt, ami példaképül szolgálhat”. 

Néhány évvel később Elévült hibák és látszólagos hibák címmel ír tanulmányt a Magyar 

Nyelvőrbe, és ebben már új szempontból tárgyal sok fontos nyelvhelyességi kérdést, sőt 

számos esetben az a véleménye, hogy bizonyos szavakat, kifejezéseket nem lehet hibáztatni, 

ha több millió magyar ember használja. Simonyi írását a következő gondolattal zárja (1899: 

299): „A nyelvésznek voltaképpen csak az a kötelessége, hogy ilyen esetekben [ti. egy szó 

vagy szerkezet helyessége kapcsán] megállapítsa a tényállást, hogy mennyire van elterjedve 

valamely kifejezésmód a népnyelvben s az irodalmi nyelvben. Hogy aztán a stílusnak 

esztétikai szempontjaiból nem lehet-e kifogást tenni ellene, az más kérdés. De ezek a 

szempontok csak a költői nyelvben s a fönséges vagy legalább a magasabb szárnyalású vagy 

szónoki prózában irányadók. A többi irodalom s az élőbeszéd általában a nyelvszokást vallja 

urának. Ma, midőn az irodalom nagy része oly szorosan érintkezik a mindennapi élettel s 

mikor a népszerű irodalom s a napi sajtó oly erősen visszahat az óriási olvasó közönség széles 

rétegeire: a nyelvészek s az akadémiák csak igen csekély mértékben irányozhatják a nyelv 

fejlődését. Az ízlés és a nemzeti szellem szempontjából sajnálhatjuk ezt, de a ténnyel magával 

okvetetlen számolnunk kell.” 

Simonyi nyelvhelyességi felfogását – amely az Antibarbarustól (1879) a Helyes 

magyarságig (1903) szinte nem változott – legtömörebben A magyar nyelv című könyvében 

foglalja össze, ennek talán legtöbbet idézett része a következő: „Helyes mindaz [az irodalmi 

nyelvben], amit az egész magyar nép vagy a magyar népnek nagyobb része vagy legalább 

igen nagy része alkalmaz; de nem eshetik kifogás alá egy-egy olyan szó vagy szólás se, mely 

kisebb vidéken járatos, ha egyébiránt megfelel az általános analógiáknak” (1905: 211–2). Ha 

megnézzük Simonyi nyelvművelő gyakorlatát, azt látjuk, hogy ezt az elvet következetesen 

képviselte. Meg kell azonban jegyezni, hogy Simonyi szerint nem az következik ebből, hogy 
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akkor minden helyes, minden megengedhető az irodalmi nyelvben, amit a nyelvjárásokban 

valahol ki lehet mutatni. Ha az olvasók azt kérdezték a Magyar Nyelvőr szerkesztőitől, hogy 

valamely kifejezést a nép szájából hallották, és vajon helyesnek tartható-e, Simonyi általában 

azt feleli, hogy nyelvtanilag semmiképp nem hibáztatható, a tájnyelvi alak ugyanis nem hibás. 

Hozzáteszi azonban azt is, hogy ha az a kérdés, az irodalmi nyelvben megengedhető-e az 

illető forma, akkor a válasz nem, mert csak bizonyos vidéken használatos, és az irodalmi 

nyelvszokással ellenkezik (pl. Simonyi 1896c: 41). Ezeket a stilisztika vidékiességnek 

mondja (1905: 208); ilyen például a nem-e lehet szerkezet vagy a névelő a személynevek 

előtt. Ha a Magyar Nyelvőr egyes szerzői efféle jelenségeket hibáztattak, idegen nyelvi 

hatásnak tulajdonítottak, Simonyi szerkesztői válaszokban, jegyzetekben javította ezeket, 

azaz nem hibának, hanem vidékiességnek nyilvánította őket. Olvasói kérdésre válaszolva írja: 

„a nyelvművelés nem a nyelvtan, hanem a stilisztika kérdése (Simonyi 1896b: 40 – erre a 

megállapításra már Kemény Gábor [1991: 341] is felhívta a figyelmet). 

 

A nyelvművelés elvei a két világháború között 

Simonyi halála után, l920-tól a Magyar Nyelvőr szerkesztője Balassa József lett. A 

nyelvművelés-történet a Nyelvőr e korszakbeli tevékenységéről egy szót sem ejt (Fábián 

1984: 86–98). Ennek oka az lehet, hogy a folyóirat inkább a nyelvtörténeti témák felé fordult, 

és kevés hely jutott benne a nyelvművelésnek. Fábián Pál (1984: 96) Gombocznak és 

Lazicziusnak a nyelvművelést elutasító mondatainak ismertetése után a következő 

megjegyzést teszi: „Ez a nyelvművelő szemlélet, amely nem tartotta méltó feladatnak a 

mindennapi kérdésekkel való foglalkozást, sokat ártott a nyelvművelés ügyének.” A Magyar 

Nyelvőr főszerkesztőjének, Balassa Józsefnek nyelvhelyességi felfogását az 1922-ben 

megjelent Helyes magyarság című könyvének bevezetőjéből ismerhetjük meg (1922: 6–7). 

Azt írja: ha „helyes magyarságról beszélünk, azt a nyelvhasználatot kell szem előtt tartanunk, 

amely a mai művelt magyarság nyelvszokásának megfelel s nem vét a magyar nyelv 

szabályai ellen”. Kétes esetekben szerinte a romlatlan nyelvérzék mutatja az irányt, ezt pedig 

mindenki maga sajátíthatja el a nagy írók és a nép nyelvének tanulmányozásával. Végezetül 

óva int attól, hogy hibáztassunk mindent, ami az egyéni ízlésünkkel, nyelvszokásunkkal 

ellenkezik. Ezzel tulajdonképpen Simonyi nyelvhelyességi elveit viszi tovább. 

A két világháború közötti nyelvművelést leginkább a Magyarosan című folyóirattal szokás 

jellemezni. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a lap erőteljesen purista vonalat követett. 

Az első szám szerkesztői bevezetőjében Négyesy László (1932) élesen kikel az 

idegenszerűségek ellen. Többnyire ezt az írást szokás idézni, mivel a másik szerkesztő, Nagy 

J. Béla A nyelvművelés elvei című írása csak a következő számban jelent meg. Az MTA 

Nyelvtudományi Bizottságának Nyelvművelő Szakosztálya ugyanis Nagy J. Bélát bízta meg 

azzal, hogy „javaslatot terjesszen elő arra nézve, mi lehetne e folyóiratban kifejtendő 

munkásságunk tervrajza” (1932: 29). Figyelmesen végigolvasva ezt az írást, azt láthatjuk, 

hogy Nagy J. Béla felfogása, nézetei a nyelvhelyességről sokban hasonlítanak Simonyi 

Zsigmondéra. Elfogadja, hogy a nyelv természetéhez tartozik a változás, és hogy a nyelv 

változásának nem lehet gátat vetni. A múltbeli változásokat már nem lehet bírálattal illetni, 

vita csak a jelenben folyó változásokkal kapcsolatban van, tudniillik az ember minden újat 

hajlamos rossz szemmel nézni (30–1). Végül az alábbi következtetésre jut: „a változásokkal 

szemben több türelemre, nagyobb megértésre és főként nyugodt megfigyelésre van szükség. 

Elhamarkodott megrovások helyett többet kellene szemlélődni, hisz lépten-nyomon 

tapasztaljuk, mennyi apró részletet nem figyeltünk még meg nyelvünkben. […] Nem ismerjük 
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például elég alaposan az élő magyar beszédet, úgyhogy sokszor zavarban vagyunk, amikor 

azt kellene megállapítani, hogy egy-egy nyelvi forma mennyire van elterjedve. […] Sokszor 

úgy kell nyilatkoznunk, hogy mind a két forma helyes, mert mind a kettő egyaránt szokásos. 

Amikor állást foglalunk efféle kérdésekben, figyelemmel kell lennünk a nyelvnek különféle 

rétegeire is” (34). A Magyarosan folyóirat célját végül így határozza meg: „Amit a nyelvi 

közösség a maga erejéből, a nyelvfejlődés szokásos útján-módján hozott létre, ami nem 

idegenszerű, azt ne bántsuk, hanem igyekezzünk megérteni és megmagyarázni, s korlátozzuk 

a nyelvfejlődést irányítani akaró beavatkozásunkat – folyóiratunk címének is megfelelően – 

az idegen hatások elburjánzása ellen való védekezésre” (37). Ezzel részben a Magyar Nyelvőr 

kezdeti céljaihoz térne vissza, hiszen Szarvas Gábor is az idegenszerűségek elleni küzdelmet 

jelölte meg egyik célul, de el is tér attól, hiszen a belső nyelvi alakulatokat Nagy J. Béla nem 

akarja helyteleníteni, bírálni. 

Nagy J. Béla a Magyarosan első számait igyekezett is ennek megfelelően alakítani, amint 

erről a különféle cikkekhez fűzött szerkesztői megjegyzései tanúskodnak. A suksükölést 

először elítélő íráshoz például a következőt fűzte: „Így van több nyelvjárásban (lásd Klemm: 

Magyar történeti mondattan 68). Az irodalmi nyelv kerüli ezt a használatot, de a mindennapi 

beszédben szoktuk mondani kedélyes hangon: nem lehessen tudni” (Nagy J. 1933: 115). 

A Magyarosan élére azonban 1937-ben Putnoky Imre került, mellé szerkesztőtársnak 

Pintér Jenő, és a nyelvművelés-történetben inkább ezt a harcos purista korszakot emlegetik – 

igaz, elmarasztalóan. Ebben az időszakban sokkal nagyobb hatást fejtett ki Pintér Jenő 

Magyar nyelvvédő könyve (1938) és Halász Gyula rádiós felolvasásaival. Mindent 

hibáztattak, ami nyelvérzéküknek nem felelt meg, amivel kapcsolatban az idegen eredet 

gyanúja fölmerült, a hangsúlyt egyértelműen az idegenszerűségek elleni küzdelemre 

helyezték. 

 

Nyelvművelő elvek 1945 után 
Az 1950-től újjászerveződő nyelvművelés a nyelvi egységesülést tűzte ki célul. Ez nem volt 

független a korabeli politikai ideológiától, amely a társadalom homogenizációját akarta 

elérni. A magyar nyelv történetére irányuló kutatásokban is úgy írták le, úgy értékelték a 

nyelvi változásokat, hogy azok hogyan viszonyulnak az egységes irodalmi nyelvhez, hogy a 

nyelvi változások az egységesülés felé mutatnak-e vagy éppen azzal szemben hatnak. 

A nyelvművelő elvek összefoglalása a Nyelvművelésünk főbb kérdései című kötetben 

jelent meg 1953-ban (Lőrincze 1953). A nyelvváltozatok és a nyelvművelés viszonya is új 

alapokra helyeződött. Deme László (1953) A nemzeti nyelv rétegei a helyesség szemszögéből 

című tanulmányában foglalta össze az új elveket. (Ennek elemzését a későbbi évtizedek 

nyelvművelő elveivel összevetve olvashatjuk Sándor 2001-ben.) Deme szerint a nyelvjárások 

már eltűnőben vannak, és mivel a szocialista művelődéspolitika célja az, hogy a művelődés 

javai mindenkihez eljussanak, ezzel a köznyelvet terjeszti (18). 

Deme sorra veszi és értékeli is a nyelvváltozatokat. Ezek közül először a szakszókincset 

veszi számba, amely hasznos, hiszen „az egyes foglalkozási csoportok tagjainak 

nélkülözhetetlen gondolatközlési eszköze” (20), majd a zsargont, amely főleg divat, 

előkelősködés eredménye. Ez utóbbi véleménye szerint a polgári, kispolgári rétegeket 

jellemezte, és mivel nem a nép szükséglete hozta létre, hanem divat, különcködés, egyáltalán 

nem hasznos (21–22). Végezetül a tolvajnyelvet említi, amely a titkosság szándékával jött 

létre, hogy csak a beavatottak értsék. Szerencsére ez utóbbi kettő a hozzá kapcsolódó 

társadalmi csoportokkal együtt eltűnőben van (22). 
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A nyelvhelyesség problémája tehát Deme szerint a következő nyelvváltozatokkal 

kapcsolatosan vethető fel: az irodalmi és köznyelv, a nyelvjárások, a szakszókincsek, a 

zsargon és a tolvajnyelv. Ezekben felvetődhetne a belső helyesség kérdése, de van ennél 

súlyosabb szempont. A zsargon és a tolvajnyelv egészében helytelen, az lenne a legjobb, ha 

nem is lenne (27). A nyelvjárás belső helyességének feltevése oda vezetne, hogy az irodalmi 

formák helytelenek lehetnek, annak pedig nincs értelme. „Ma tehát a nyelvi helyesség 

kérdését már a közös és egységes nemzeti nyelv szempontjából tesszük fel” (Deme 1953: 29 – 

kiemelés az eredetiben). Ez gyökeresen új szemlélet, korábban más nyelvváltozatok belső 

helyessége föl sem vetődött, a nyelvjárás általában véve helyes volt, legfeljebb 

idegenszerűségei nem (pl. dunántúli német, erdélyi román hatás). 

E felfogás szerint, ha valamely formáról el kell dönteni, hogy helyes-e, akkor csak az 

irodalmi nyelv és a köznyelv tekinthető normának, mindent ehhez kell viszonyítani (Deme 

1953: 34). A nyelvjárásokból egyes formák átkerülhetnek az irodalmi nyelvbe, ha többletet 

adnak, más esetben a nyelvjárásból való átvétel csak megzavarná az irodalmi nyelv egységét, 

ezért lesznek helytelenek egyes nyelvjárási alakok, kifejezések (35–6). A szakszókincs 

fokozatosan köznyelvivé válik, és ez előnyös, mert így mindenki megismerheti őket (37). A 

zsargon és a tolvajnyelv pedig fokozatosan megszűnik, azzal a réteggel együtt, amelyik 

létrehozta. Hasznos, értékes elemei pedig átmentődnek a köznyelvbe (42). Deme írásában 

természetesen tetten érhető a kor politikai szóhasználata, bizonyos fordulatok (pl. a 

kispolgárság elítélése) ugyanis szinte kötelezőek voltak. 

Amint arra Sándor Klára is rámutat, az új elemek helyességének az lesz a mércéje, 

hasznos-e, szükséges-e: vagyis ha a társadalomnak szüksége van rá, akkor helyes. A 

nyelvművelés célja az egységes köznyelv megteremtése, így helyes minden, ami az egység 

megvalósulását segíti, és helytelen minden, ami azt veszélyezteti (Sándor 2001: 186). Deme 

szerint a hasznosság és szükségesség mellett az is fontos, hogy megfelel-e a kérdéses forma a 

nyelv rendszerének, és a régi nyelvben, a klasszikus írók nyelvhasználatában van-e 

analógiája. Ez utóbbi szempontokkal tulajdonképpen Szarvas Gábor szemlélete 

hagyományozódik tovább. 

Ez a felfogás érvényesült a következő évtizedekben: a helyesség megítélésénél a legfőbb 

szempontok a szükségesség, az érthetőség és az alaki helyesség voltak (pl. Kovalovszky 

1977: 50; NyKk II: 350; Balázs 2001: 17). Aszerint ítélték helyesnek vagy helytelennek a 

nyelvi jelenségeket, hogy a nyelvművelők mennyire ítélték azokat hasznosnak a társadalom 

szempontjából. 

Emellett azonban létezett egy sokkal megengedőbb álláspont is. A korszak egyik 

emblematikus nyelvművelője, Lőrincze Lajos toleránsabb, megértőbb irányvonalat képvisel. 

Már A nyelvművelésünk elvi kérdései című előterjesztésében (1951) a megértésre helyezi a 

hangsúlyt, mind az idegen szavak, mind az új nyelvi jelenségek kapcsán. Hangsúlyozza az 

egységre való törekvést, de emellett azt is mondja, hogy az új jelenségeket türelemmel kell 

nézni, és inkább megérteni és megfigyelni kell őket. Ez természetesen – teszi hozzá – nem 

jelenti minden új elfogadását. A nyelvművelés célja az, hogy a nyelv minél alkalmasabb 

legyen a gondolatok árnyalt és pontos közlésére, vagyis ne tiltó szabályokat tanítsanak, 

hanem a nyelvben rejlő lehetőségekre mutassanak rá a nyelvművelők (Lőrincze 1951: 416). A 

vitában Bárczi Géza (1951: 422) éppen a keményebb fellépést, a régi harcos nyelvművelést 

hiányolta Lőrincze előterjesztésében, és a védekező harc folytatásának fontosságát 

hangsúlyozta. Nézeteinek rendszerező összefoglalását a Nyelvművelésünk című könyvében, 

1974-ben adta közre (ennek kritikája: Sándor 2001: 176–9; Nádasdy 2004). 
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Lőrincze az Emberközpontú nyelvművelés című könyvében 1980-ban részletesebben is 

kifejtette, mit gondol a nyelvművelő feladatairól, a helyességről, a nyelvszokásról. Sándor 

Klára már idézett írásában ismerteti és elemzi Lőrincze nézeteit és a korabeli 

nyelvműveléshez való viszonyát, ezért most csak röviden foglalom össze a vonatkozó 

elveket. Lőrincze elismeri ugyan, hogy a nyelvben a legfőbb úr a nyelvszokás, és hogy 

minden kisebb-nagyobb közösségnek megvan a saját nyelvhasználata, de a nyelvi helyesség 

dolgában mégiscsak a köz- és irodalmi nyelv nyelvszokása a döntő. Lőrincze a suksükölés 

példájával illusztrálja, hogy nem az számít, hányan használnak egy bizonyos formát, hanem 

hogy a művelt köznyelv normája szerint mi helyes (Lőrincze 1980: 44–5; vö. Sándor 2001: 

193). Arra az ellentmondásra Sándor Klára is felhívja a figyelmet, hogy ha a legfőbb úr a 

nyelvszokás, akkor a kérdéses formát használó beszélők számát nem lehet figyelmen kívül 

hagyni. 

Mint ismeretes, Lőrincze a nyelvjárásokhoz is nagyon türelmesen viszonyul. Azt írja, a 

tanítók, tanárok azzal csak ártanak, ha gyorsan le akarják szoktatni a nyelvjárási beszédről a 

diákokat, mert akkor a tanuló szégyellni fogja beszédét, sőt szüleit, származását is. Azt 

tanácsolja, türelemmel, tapintattal, fokozatosan kell a köznyelvet tanítani az iskolában 

(Lőrincze 1980: 215 – idézi Sándor 2001: 195). 

Lőrincze gondolatai a nyelvhelyességről, a nyelvszokásról szinte szó szerint egyeznek 

Simonyi vagy Nagy J. Béla elveivel. Nézeteivel – bár sok nyelvművelő tekinti őt hivatkozási 

alapnak – mégis inkább a nyelvműveléssel szemben megfogalmazott kritikákban 

találkozhatunk. 

 

Nyelvhelyesség és nyelvjárások a 20. század végén 

A nyelvművelés 1990 utáni története szerteágazó viták, különféle irányzatok története. Ebből 

én csak néhány gondolatot emelek ki. 

A rendszerváltás után úgy tűnt, a nyelvművelésben is újabb korszaknak kell kezdődnie. A 

szociolingvisztikai kutatások ráirányították a figyelmet arra, hogy a nyelvi rétegződést leíró 

hagyományos modellek hiányosak, pontatlanok. Az élőnyelvi kutatások empirikus adatokkal 

is igazolták, hogy nincsen homogén beszélőközösség, és hogy a beszélt nyelv jelentősen eltér 

a normatívnak tartott változattól. 

Először a Valóságban Tolcsvai Nagy Gábor vetette föl, hogy át kellene gondolni, tágítani 

kellene a nyelvművelés normafogalmát, és a társadalmi rétegzettségre is tekintettel kellene 

lenni (Tolcsvai Nagy 1989). Ezt követően az Édes Anyanyelvünk 1990-es számában 

rövidebben tette közzé fölvetéseit (Tolcsvai Nagy 1990). Deme László válaszában 

visszautasítja a javaslatot, szerinte nem kell új nyelvi eszmény, amely az átlagos 

nyelvhasználathoz igazodik, hanem az átlagos nyelvhasználatot kellene megpróbálni az 

eszmény felé közelíteni (Deme 1990). Az 1990-es évek különböző nyelvművelő 

tanácskozásain mások is nyíltan fölvetették azt, hogy át kellene gondolni a nyelvművelés 

megújítását (pl. Heltainé Nagy 1993: 420; Fábián 1993: 429), de sokan úgy vélték, nincs 

szükség sem az elvek, sem a módszerek megváltoztatására (Bencze 1993: 429; Bencédy 

1993: 428; Deme 1993: 430). Különösen azt a legerősebben Lanstyák István és Tolcsvai 

Nagy Gábor által képviselt tételt utasították el, hogy a nyelvművelésnek tekintettel kellene 

lenni a nyelvi differenciálódás folyamatára. A hagyományos nyelvművelés képviselői 

elzárkóztak az egységes normán való mindenféle lazítástól, a normának a nyelvhasználathoz 

való közelítésétől. 
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E viták értékelését nem tekintem feladatomnak, inkább a nyelvművelés és a nyelvjárások 

kapcsolatáról ejtek még néhány szót. Az 1990 utáni időszak nyelvművelésének 

megkerülhetetlen kézikönyvei közé számít a Nyelvművelő kéziszótár. Ebben megtaláljuk a 

nyelvjárások és a népnyelv címszót is. Ezeket elolvasva azt látjuk, hogy az 1945 után 

megfogalmazott nyelvművelő elvek tovább élnek, bár a hangsúlyok eltolódtak: ebben a 

korszakban nem csupán azért helytelenek elsősorban a nyelvjárási formák, mert az egységet 

veszélyeztetik (azért is), hanem mert a megértést akadályozzák. A szerzők a nyelvjárásokról 

azt írják, hogy visszaszorulásuk „egyrészt szükségszerű következménye a nyelvi 

egységesülésnek, másrészt akadályokat távolít el az általános megértés útjából. […] A 

fejlődés irányának tudatában sincs okunk hibáztatni a ~ [nyelvjárások] használatát bizalmas-

családias körben, népies társalgásban. A [nyelvjárások] már régóta nem emelkednek írásos 

szintre, legfeljebb be-beszűrődnek oda. Ez olykor zavaró is lehet, pl. a sajtó nyelvében az 

effajta nyelvjárási vonzat: nagyobb tőle; helyesen: nagyobb nála” (NymKsz.
2
 412). 

A népnyelv meghatározásában azt olvashatjuk, hogy azok a szókészleti és nyelvtani 

jelenségek sorolhatók ide, amelyek széles körben, több nyelvjárásban használatosak, de 

amelyeket a nemzeti nyelv nem fogadott be. A népnyelv „használatát bizalmas-családias 

körben, a társalgásban nem kárhoztathatjuk (mán, hun, mikó; -hó, -hő rag; tessenek, gyűjjék 

csak ide!; eszek, alszok; stb.) Sőt a hol? kérdésre felelő -ba, -be rag a nem bizalmas jellegű 

beszélt nyelvben is erősen elterjedt. A népnyelvet használó tömeg csakis akkor emelkedhet a 

– legalább táji – köznyelv szintjére, ha több lehetőség nyílik már általános iskolában nyelvi 

igényességet, kultúrát terjeszteni” (NymKsz.
2
 403). 

Ez utóbbi kijelentés azt foglalja magában, hogy a nyelvjárási formák helytelenek, 

kerülendők, a nyelvjárásban beszélők műveletlenek, iskolázatlanok, nyelvileg a köznyelvet 

beszélők alatt állnak. E nézetek szemben állnak olyan nyelvművelők felfogásával, mint 

Simonyi Zsigmond vagy Lőrincze Lajos. 

 

Összegzés 

Úgy vélem, ha a régebbi korok nyelvművelőinek minden gondolatával nem érthetünk is 

egyet, és nézeteik egészében nem is követhetők, vannak közöttük azonban olyanok, amelyek 

megfontolásra érdemesek. A Magyar Nyelvőr korábbi szerkesztőinek, Simonyi Zsigmondnak, 

Balassa Józsefnek, Lőrincze Lajosnak a nyelvhelyesség elveiről szóló írásaiban sok hasznos 

gondolat felbukkan. Mindannyian úgy vélték, hogy ha az irodalmi és köznyelvben valamely 

forma elterjedt, akkor azt már nem kell, nem szabad hibáztatni, a nyelvjárási jelenségekről 

pedig azt tartották, hogy önmagukban nem helytelenek, és az irodalmi nyelvben legfeljebb 

stilisztikailag kifogásolhatók. 
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Language varieties and language cultivation 

BALÁZS SINKOVICS 

This paper analyzes the essays written by the editors of the journal Magyar Nyelvőr and their 

roles in the context of language cultivation in Hungary. I studied articles of the leading 

propagators of correct usage in which they synthesized their main principle on language 

cultivation since 1872. Editors Gábor Szarvas, Zsigmond Simonyi and theirs adherents put 

down the basic principles of correct usage. Simonyi, Béla Nagy J. and Lajos Lőrincze’s 

works are cited in the history of Hungarian language cultivation, but their theories have been 

left out of consideration in the last fifty years. However, conceptions similar to theirs can be 

read in the articles which criticize the methods of language cultivation. Simonyi and Lőrincze 

thought that dialectal forms are not incorrect or bad in themselves but provincialisms in the 

standard Hungarian. 
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A spontán beszéd változásai időben és térben 

 

MENYHÁRT KRISZTINA 

 

Bevezetés 
Beszédünk térben és időben is változik. Igen jelentős eltérések figyelhetők meg a hatvan-

hetven évvel ezelőtti és a mai beszéd, illetve a falu és a város/főváros beszélési szokásai 

között. Ez nemcsak a lexikális elemekre, nyelvtani szerkezetekre vonatkozik, hanem a 

kiejtésre, illetve a beszéd szupraszegmentális szerkezetére is. 

Jelen tanulmány témája a fél évszázaddal ezelőtti és a mai beszéd temporális viszonyainak 

vizsgálata a falu és a főváros viszonylatában. Három beszélőcsoport segítségével 

szemléltetjük azokat a változásokat, eltéréseket és azonosságokat, amelyek a 

beszédsebességben, a szünetek használatában, illetve a megakadásjelenségek esetében 

jelentkeznek térben és időben. 

A magyar szakirodalmi adatok egy ideje már evidenciaként kezelik a beszédsebesség 

gyorsulását, de ennek mértéke pontos adatok hiányában nehezen állapítható meg. A 

különböző korokból származó parlamenti beszédek alapján elsőként Vértes O. András (1989) 

valószínűsítette a tempógyorsulást, azonban a gyorsírással rögzített szövegeket még ő sem 

tartotta egészen megbízható módszernek a beszédsebesség megállapítására. Beszédsebesség-

vizsgálatokat Hegedűs Lajos (1957) is végzett, adatai szerint 1957-ben a hírolvasás tempója 

átlagosan 12 hang/s, míg a sportközvetítésé 14 hang/s volt. Fónagy Iván és Magdics Klára az 

1960-as években végzett mérései szerint a beszédtempó középértéke 11,35 hang/s volt, a 

beszélgetést 12,89 hang/s-os, míg a sportközvetítést 13,83 hang/s-os tempóérték jellemezte 

(Fónagy–Magdics 1960). Kassai (1993) Gombocz 1909-es és Tarnóczy 1965-ös kísérletét 

(Tarnóczy 1966) ismételte meg (a tát, tátog, tátogatók, tátogatóknak szósorozattal), az adatok 

összevető elemzése alapján megállapította, hogy a huszadik század elejéhez képest a magyar 

beszéd tempója felgyorsult. A gyorsulás okát a hangidőtartamok csökkenésében, illetve az 

időzítési monotóniában látja. Gósy több munkájában is (1997, 1998, 2004a) a beszédsebesség 

és a tempóészlelés közötti összefüggést vizsgálja. A produkciós és percepciós szempontok 

együttes figyelembevételével a magyar köznyelvi átlagos artikulációs tempó értékét 12,5–

14,0 hang/s-ban határozta meg (2004a). Az időviszonyok, illetve a megakadások alakulását a 

gyermekkortól az időskorig vizsgálta Menyhárt (2003). Tizenöt fiatal felnőtt beszélő spontán 

beszédét elemezte Bóna (2006, 2007), aki igen tág határok között mozgó tempóértékeket 

talált: az artikulációs tempó 10,1 és 15,3 h/s, míg a beszédtempó 8,2 és 13,2 h/s közötti volt. 

Jelen tanulmányban több kérdésre is választ keresünk: a) kimutatható-e objektív 

beszédsebesség-változás az elmúlt 60–70 évben; b) milyen összefüggés áll fenn az életmód és 

a beszéd általunk vizsgált paraméterei között; és c) hogyan változott meg napjainkra a 

beszédkultúra. 

A kutatásban a következő hipotézist fogalmaztuk meg: egyrészről feltételezzük a 

beszédsebesség gyorsulását, másrészről térben és időben változó stratégiákat feltételezünk a 

beszédfolyamat bizonytalanságainak kiküszöbölésére. 

 

Résztvevők, anyag és módszer 

A kísérletben összesen 30 személy (15 nő és 15 férfi) hangfelvételeit dolgoztuk fel. Ezek 

teljes időtartama mintegy 90 perc, személyenként átlagosan 3 perc (2 és 6 perc közötti 

szórásban). A beszélőket három, 10-10 fős csoportra osztottuk fel. Tíz felvételt a Hegedűs-
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archívumból választottunk, ezek 1948 és 1957 között készültek a mai Magyarország falusi 

területein (Baranya, Hajdú-Bihar, Tolna és Zala megyében). A felvételeket Hegedűs Lajos és 

munkatársai készítették. A második csoport mai budapesti beszélők adatait tartalmazta, ezek 

közül az öt férfi beszélő a most készülő spontánbeszéd-adatbázisból (BEA, Gósy 2008) került 

kiválasztásra, az öt női beszélő saját hangfelvétel. A harmadik csoportba mai falusi beszélők 

hanganyaga került, egy Nógrád-megyei kisközségből
1
 (saját hangfelvétel). A beszélőket 

életkor szerint is csoportosítottuk: a nőknél 40, 45, 60, 70 és 80 éves alcsoportokat 

alakítottunk ki, míg a férfiaknál 25, 40, 50, 60 és 70 éveseket. Mindegyikbe 3-3 személy 

került. A kísérleti személyek végzettsége és foglalkozása a következőképpen oszlott meg: az 

archívumi beszélők 4–6. osztályt végeztek és földműveléssel, állattartással foglalkoztak; a 

mai budapesti beszélők közép-, illetve felsőfokú végzettségűek, adminisztratív-szellemi 

foglalkozásúak, míg a mai falusi résztvevők általános, illetve középfokú végzettséggel 

rendelkeztek és mezőgazdászként vagy szakmunkásként dolgoztak (gyakran mindkettőként 

egyszerre). A beszélőkkel spontánbeszéd-felvételek készültek interjúk formájában, ezekben 

ők életükről, munkájukról, családjukról beszéltek. A régi és a mai falusi résztvevőkkel a 

beszélgetéseket a helyszínen (iskolákban, magánházaknál, szántóföldön, istállóban) 

rögzítették, míg a budapesti beszélőkkel hangszigetelt helyiségben készült a felvétel. 

A hangfelvételeket hangzáshűen lejegyeztük, majd folyamatos akusztikai és vizuális 

ellenőrzés mellett Praat 4.3 program segítségével dolgoztuk fel. Lemértük a szünetek és a 

beszédszakaszok időtartamát, leszámoltuk a hangokat, majd megállapítottuk az artikulációs és 

a beszédtempó értékeit. Artikulációs tempón az artikulációra fordított idő és a kiejtett 

beszédhangok hányadosát értjük a szünetre fordított idő nélkül, míg a beszédtempó a 

szünetidőt is tartalmazza. Emellett vizsgáltuk még a szünetek darabszámát, megjelenési 

helyét, típusát és időtartamát, és a szünet/jel arányt is (a beszélőnkénti teljes szünetidő és az 

artikulációra fordított idő hányadosa). Mennyiségi és minőségi szempontból feldolgoztuk a 

beszédben előforduló megakadásokat (Gósy 2004b: 7), vagyis azokat a jelenségeket, amelyek 

megakasztják a beszéd artikulációs vagy percepciós folyamatosságát (bizonytalanságok, 

hibák, illetve nyelvbotlások). Összesen mintegy 35 ezer adatot dolgoztunk fel. A kapott 

adatokat leíró statisztikával, egytényezős varianciaanalízissel és korrelációszámítással 

elemeztük. 

 

Eredmények 
A beszédsebesség átlageredményeit az 1. ábra mutatja. Az artikulációs tempót tekintve 

leglassabban a 70 évvel ezelőtti kísérleti személyek beszéltek, őket követik a mai falusi 

beszélők, leggyorsabbak pedig a fővárosban élők voltak. Ez a sorrend szinte előre elvárható 

volt, és egyrészről tükrözi az életmódbeli eltéréseket, másrészről az iskolázottságot. A 

budapesti beszélők 1,8 h/s-mal beszéltek gyorsabban az archívumi beszélőknél, ez 

statisztikailag szignifikáns különbség (F(l,18)=8,356, p=0,009), és 1,3 h/s-mal voltak 

gyorsabbak a falusi beszélőknél. A régi és mai falusiak között alig 0,5 h/s-os különbség 

jelentkezik. Ha az adatok szórását nézzük, legnagyobb átlagos eltérése a mai falusiak 

értékeinek van (2,1 h/s, határérték: 7,7–14,1 h/s), míg az archívumi (szórás: 1,44 h/s, 

határérték: 8,6–13,6 h/s) és a budapesti beszélők (szórás: 1,23 h/s, határérték: 11,2–14,8) 

artikulációstempó-adatai homogénebbek, valamivel kisebb az egyes beszélők közötti 

különbség. 
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1. ábra 

A beszédsebesség átlagértékei 

 

 
 

 

A beszédtempóra kapott átlagoknál a fent vázolt sorrend megbomlik. Itt is a budapesti 

beszélők voltak a leggyorsabbak, őket azonban az archívumi, és nem pedig a mai falusi 

beszélők követik. A különbségek nem nagyok, szignifikáns eltérést csak a budapesti és a mai 

falusi résztvevők között figyeltünk meg: 1,6 h/s (F(l,18=8,05, p=0,01), míg a többi esetben 1 

h/s alatti eltérést regisztráltunk. Az adatok is szűk határok között szórnak – archívumi 

beszélők: 1,49 (6,4–10,9 h/s); budapestiek: 1,16 (8,1–11,5 h/s) és falusiak: 1,37 (6,2–10,9 

h/s). 

 

2. ábra 

A beszédtempó és az életkor összefüggései 
 

 
 

Megvizsgáltuk a beszédtempó és az életkor közötti összefüggést is (2. ábra), azt 

feltételeztük, hogy az életkor növekedésével a beszédsebességnek csökkennie kell (vö. 

Menyhárt 2003). Az eredmények azonban nem ezt mutatták: a legfiatalabb és a legidősebb 

beszélők között alig volt különbség, sőt egyes esetekben a 80 éves beszélők gyorsabbak 
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voltak, mint a 20 évesek. Leggyorsabban a 40–45 éves csoport beszélt. Az okokat az egyéni 

sajátosságokban, illetve a beszédtapasztalatban kereshetjük. 

 

1. táblázat 

A nemek közötti különbségek a beszédsebességnél 

 

 
 

A nők és férfiak közötti különbségeket a beszédsebesség tekintetében az l. táblázat 

szemlélteti. Az archívumi beszélőknél a férfiak tempója egyértelműen gyorsabb volt a 

nőkénél 1,6, illetve 0,9 h/s-mal és ez a legnagyobb nemek közötti különbség a mintában. A 

budapesti résztvevőknél a nők beszéltek gyorsabban, az eltérés az artikulációs tempónál 

minimális (0,3 h/s), a beszédtempónál nagyobb: 1,1 h/s, vagyis a férfiak több szünetet iktattak 

be. A falusi kísérleti személyeknél egy harmadik változat figyelhető meg: a férfiak gyorsabb 

artikulációs tempóval (0,2 h/s), de lassúbb beszédtempóval (0,8 h/s) beszéltek. A különbség 

azonban olyan minimális, hogy nehéz bármire is következtetni belőle. 

 

3. ábra 

A szünetek jellemzői: 

a) a szünetek átlagai b) a szünetek megjelenési helye 

 

 
 

A beszédben megjelenő szünetek szintén fontos adatokkal szolgálhatnak a beszédfolyamat 

szerkezeti felépítéséről. A szünet többes funkcióval bír, azonban általában három főbb 

megjelenési okát szokták kiemelni: a levegő-utánpótlás biztosítását, az értelmi tagolást és a 
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beszédtervezés és -kivitelezés közötti összehangolatlanságok elsimítását (Gósy 2000). A jelen 

kutatás szüneteinek vizsgálata szintén fontos adatokat közölhet a beszéd esetleges 

változásairól az idő és a tér síkján. 

A szüneteknél megkülönböztetünk néma és kitöltött szünetet (hezitáció, részletesen a 

megakadásoknál foglalkozunk vele). A vizsgált anyagban a három csoport között igen 

jelentős különbségeket találtunk a szünetek eme két típusának előfordulásában. Az archívumi 

beszélőknél egy kivétellel csak néma szünetet találtunk, a mai falusi beszélőknél a szünetek 

95%-a volt néma, míg a budapestieknél 81,1%, vagyis itt jelentős a csoportok közötti 

különbség. 

A 3/a ábrán a szünetek átlagos időtartama látható. A leghosszabb szüneteket a mai falusi 

beszélők, míg a legrövidebbeket a budapestiek tartották, közöttük az eltérés statisztikailag is 

szignifikáns (F(1,18)=4,46, p=0,04). Az archívumi beszélők szünetátlaga a budapestiekéhez 

esik közelebb, azonban egyik csoportétól sem tér el szignifikánsan. 

A szünetek darabszáma, ami csak tájékoztató jelleggel vehető figyelembe, mivel a 

beszédszakaszok hossza nem volt azonos, más tendenciát mutat. Legtöbb szünetet az 

archívumi beszélők tartottak (személyenként 79 db-ot), ennek kb. a felét a budapestiek (39 

db/fő), míg a mai falusi beszélők átlagosan 56 db-ot. 

Pontosabb információt a beszédtervezés és -kivitelezés folyamatáról a szünetek 

megjelenési helyének vizsgálata adhat (3/b ábra). Ennél a mutatónál az archívumi beszélők és 

a másik két csoport között jelentős, szignifikáns különbség
2
 figyelhető meg. Míg az 

archívumi beszélők által tartott szünetek 67,5%-a (vagyis a kétharmada) szerkezethatáron 

fordul elő, vagyis olyan helyen a szövegben, ahol a tagoltság, a tartalmi kiemelés miatt helye 

van, addig a mai beszélők mindkét csoportja közel fele-fele arányban tartott szünetet 

szerkezethatáron belül és kívül. Ebben az esetben egyértelmű, hogy a beszédszerkesztésben 

időbeli változást figyelhetünk meg, amely összefügg a régi falusi szóbeli kultúra eltűnésével 

és a mai felgyorsult életmód beszédre gyakorolt következményeivel, ami nem feltétlenül 

jelent gyorsabb beszédtempót, hanem egyrészről a beszédtapasztalat hiányára utal, másrészről 

arra, hogy a beszélő nem ad saját magának elég időt gondolatai és beszéde megformálására. 

 

2. táblázat 

A szünet/jel arány átlagai 

 

 
 

Hasonló tendencia figyelhető meg a szünet/jel arány mutatónál (2. táblázat). A szünet/jel 

arány, vagyis a szünetre és az artikulációra fordított idő hányadosa, mutatja a beszéd időbeli 

tagoltságát, a szövegen belüli időtartam-arányokat. Minél alacsonyabb ez a mutató, annál 

rövidebb időtartamú szünet szakította meg az artikuláció folyamatát. Legkisebb szünet/jel 

arányt a régi falusi beszélőknél találtunk (0,3), míg a mai falusiak mutatója (0,47) hozzájuk 

képest szignifikánsan nagyobb (F(1,18)=4,512, p=0,047). A budapestiek középértéke (0,38) 

egyik csoportétól sem tér el szignifikánsan. Ez a tény is alátámasztja a megfigyelést, hogy a 

falusi beszélők szóbeli kultúrája változóban van. 

Megvizsgáltuk a nők és a férfiak szünettartási szokásai közötti különbségeket is (3. 

táblázat). Az archívumi beszélők esetében szinte egyik esetben sincs a nemek között 
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különbség, és a budapestieknél is csak kis eltérést tapasztaltunk, ami arra utal, hogy a nők 

beszéde valamivel jobban szerkesztett, több a szerkezethatáron tartott szünet, és kevesebb a 

szünetekre fordított idő. A nemek közötti legnagyobb különbséget a mai falusi beszélőknél 

tapasztaltuk, és ott is két mutató – a szünetek időtartama és a szünet/jel arány – tért el 

jelentősebben. Ez egyértelműen beszédtapasztalatbeli eltérés, a nők a faluban sokkal élénkebb 

társadalmi életet élnek, amíg a férfiak szinte megállás és szünnap nélkül dolgoznak, és 

gyakran hiányoznak a családi körből. A szünet/jel arány volt emellett az egyedüli olyan 

mutató, amelynél a nők és a férfiak között (a két nemet ebben az esetben egy-egy csoportnak 

vettük) szignifikáns különbséget találtunk: a nők átlaga 0,31, a férfiaké pedig 0,45 

(F(1,28)=5,449, p=0,026). 

 

3. táblázat 

A nemek közötti különbségek a szüneteknél 
 

 
 

A szünetek mellett, jellegzetes változásokra utalhatnak a beszéd megakadásjelenségei is. 

A 4. ábrán tüntettük fel a kísérleti személyek megakadásainak főbb típusait (amelyek minden 

csoportban előfordultak). A három csoport között igen jelentős eltérések tapasztalhatók a 

beszédtervezési folyamat bizonytalanságainak kiküszöbölésére alkalmazott stratégiákban. Az 

archívumi beszélők két fő stratégiát használnak: a töltelékszavak (az ő esetükben ezek a hát, 
ugyebár, aztán, aszongya stb.) beiktatását, ami a megakadásaik több mint kétharmadát 

(68,8%-ot) teszi ki, és a néma szüneteket (vö. előző rész). Emellett valamivel nagyobb 

számban fordulnak elő náluk újraindítások, ismétlések és nyújtások. Kitöltött szünetet 

(hezitációt) egyetlen esetben találtunk. Ezzel szemben a budapesti beszélők azonos arányban 

(34,6%-ban) használják a nyújtást és a hezitációt: „…az én □ gyakorlati □ ö-m területem 
hanem a □ m-m a mérnöki □ m-m-munka…”, míg a töltelékszavak csak 10,6%-ban 

fordulnak elő náluk. A mai falusi résztvevőknél három megakadástípus szerepel közel azonos 

arányban: a töltelékszó (19,7%), a nyújtás (22,9%) és a hezitáció (20,8%), ezek az értékek 

minden esetben az archívumi és a budapesti beszélők adatai között „félúton” helyezkednek el. 

Ez a tény a változás folyamatára utalhat, ugyanis ha megnézzük a legidősebb falusi beszélők 

megakadásait, hasonló stratégiákat látunk, mint az archívumi beszélőknél (sok töltelékszó, 

gyakorlatilag hiányzó hezitációk). Statisztikai szempontból mindhárom csoport 

szignifikánsan tér el egymástól a töltelékszó-használat
3
 esetében. A hezitációknál

4
 a mai 

kísérleti személyek és az archívumi beszélők között is hasonló összefüggés tárható fel. 
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 4. ábra  

A megakadásjelenségek főbb típusainak %-os előfordulása 

 
 

A nők és a férfiak között viszonylag nagyobb különbségeket regisztráltunk a 

megakadások esetében. Ezek jelentősek a töltelékszavaknál minden csoportnál, kisebbek a 

nyújtásoknál és az ismétléseknél, illetve a budapestieknél nagyobbak a hezitációk esetében. A 

kapott adatok alapján nehéz egységes stratégiát vázolni, mivel csoportonként 5-5 férfi vagy 

nő szerepelt, az egyéni sajátosságok és stratégiák is erős befolyásoló tényezők (például a mai 

falusi nőknél 3 személynél nem fordult elő hezitáció, a másik kettőnél – két fiatalabb 

beszélőnél – azonban gyakran szerepelt). 

 

4. táblázat 

A nemek közötti különbségek a gyakoribb megakadás-típusoknál 

 

 
 

Összefoglalás 

A jelen vizsgálatban a spontán beszéd térbeli és időbeli változásait kutattuk. A bevezetésben 

három kérdést tettünk fel, amelyek a beszédsebesség, az életmód és a beszédkultúra 

kölcsönhatásaira vonatkoztak. Az elmúlt 50–60 év távlatában az artikulációs tempó vizsgálata 

során gyorsuló tendenciát mutattunk ki, leggyorsabban a mai fővárosi beszélők, leglassabban 

pedig a régi falusi beszélők artikuláltak. A beszédtempó esetében a sorrend megváltozott; a 

szünettartásokat is figyelembe véve, nem a régi, hanem a mai falusi résztvevők beszéltek a 

leglassabban. A felgyorsult fővárosi életmód hatása is kimutatható: a leggyorsabb (fővárosi) 
és a leglassúbb (régi, illetve mai falusiak) beszélők között mindkét érték esetében szignifikáns 

volt a különbség. A régi szóbeli kultúra változásait a szünetek helye, és ezáltal a szöveg 

tagoltsága, a szünet/jel arány, illetve a beszédtervezési folyamat során létrejövő 
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bizonytalanságok kiküszöbölésére irányuló stratégiák jelezhetik. Ezeknél a mutatóknál 

jelentős, szignifikáns változások figyelhetők meg a fél évszázaddal ezelőtti és a mai beszélők 

között. A kétharmadban szerkezethatáron tartott szünetek, a mintában legalacsonyabb 

szünet/jel arány, illetve a töltelékszavak nagyarányú használata a hezitációk helyett, 

megkülönbözteti a régi falusi beszélők spontán beszédét a maiakétól. 

A bevezetésben megfogalmazott hipotézist, amely a beszédsebesség gyorsulását és az 

eltérő megakadásjelenségek használatát feltételezte, a kapott adatok alapján igazoltnak 

tekinthetjük. A beszéd tempójának gyorsulása azonban a mostani vizsgálatban nem 

mutatkozik annyira jelentősnek, mint azt a szakirodalom alapján feltételezni lehetett. 

A jelen kutatásban kapott adatok valamennyire árnyalták a korábbi kutatások 

megállapításait. A főleg budapestiekkel, azon belül gyakran fiatal egyetemi hallgatókkal 

végzett tempókísérletek eredményeihez képest, a jelen kísérletben sokkal lassúbb 

beszédtempó-adatokat kaptunk. Ha adatainkat csak az idő síkjában mutatjuk be, akkor a 60 

évvel ezelőtti artikulációs tempó 10,7 h/s, a mai 11,8 h/s, a beszédtempó pedig 8,3 h/s-ról 8,4 

h/s-ra változott. Ezek az értékek elmaradnak a 12,5–14 h/s közötti artikulációs tempóra 

vonatkozó szakirodalmi adatoktól (Gósy 2004), illetve a Bóna (2007) által mért beszédtempó 

legalsó határértékéhez állnak közel. A beszéd sebessége számos tényező függvénye, tükrözi 

az egyéni sajátosságokat, a kulturális beágyazottságot, az életmódot és mindenek előtt a 

beszédtapasztalatot és az iskolázottságot. Ahhoz, hogy igazán pontos képet kapjunk a magyar 

társadalom beszédtempójának alakulásáról, még további kutatások szükségesek, nemcsak 

életkorban, hanem végzettség és lakóhely szerint illesztett, nagyobb számú mintákkal. 

 

JEGYZETEK 
l Köszönetemet fejezem ki Nógrádsáp azon lakóinak, akik részt vettek a kísérletekben. 
2 A budapesti/archívum beszélői: F(1,18)=13,38, p=0,0017 és a falusi/archívum beszélői: F(1,18)=11,45, 

p=0,003. 
3 A budapesti/archívum beszélői: F(1,18)=17,05, p=0,0005; a falusi/archívum beszélői: F(1,18)=9,86, 

p=0,0005; a budapesti/falusi beszélők: F(1,18)=4,83, p=0,04. 
4 A budapesti/archívum beszélői: F(1,18)=42,04, p=0,0001 és a falusi/archívum beszélői: F(1,18)=4,56, 

p=0,04. 
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Changes in spontaneous speech in time and space 

KRISZTINA MENYHÁRT 

The aim of the present paper is the investigation of the changes in speech tempo, pauses and 

disfluencies among the speakers who lived 50-60 years ago and contemporary speakers from 

the capital and the countryside. In the experiment participated 30 persons in the age of 25 and 

80 years. The duration of the analyzed sound material was 90 minutes. The results show 

significant difference among the speech tempo of the “old” speakers and the speakers from 

the capital, and changes in time by the disfluencies. 
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Öt- és tízéves gyerekek és a (bVn) változó
1 

 

MÁTYUS KINGA 

 

A (bVn) a magyar szociolingvisztikában nagyon sokat kutatott változó (részletes leírását lásd 

pl. Kontra 2003: 86–96), mely nemek szerinti különbségeket is mutat, s gyakorisága miatt jól 

vizsgálható már kisebb, akár óvodás gyerekeknél is. A változó megjelenési mintáit, illetve az 

ahhoz kapcsolódó hiperkorrekciós alakokat vizsgáló kutatások legnagyobb része 

grammatikalitási ítéletes és mondatkiegészítő feladatokon alapszik. Kevés olyan kutatás 

született eddig, mely ezt a változót összefüggő beszédben, illetve gyerekeknél vizsgálja. 

Magyarországon ugyan még alig néhány kutatás foglalkozik a gyermeknyelvi 

variabilitással (lásd pl. Mitring 2000; Pap–Pléh 1972; Réger 1990), a nemzetközi 

szakirodalomban számos olyan tanulmányt találunk, amely azt bizonyítja, hogy már gyerekek 

között is vannak nemek és/vagy beszédstílus szerinti eltérések bizonyos változók 

használatában (vö. pl. Fischer 1958, Nardy–Barbu 2006). Romaine (1978, 1984) nemek 

szerinti variabilitást mutatott ki bizonyos szociolingvisztikai változók használatában hatéves 

gyerekek beszédében (Romaine 1984: 113). 

Dolgozatomban azt vizsgálom, hogyan jelenik meg a (bVn) változó öt- és tízéves 

gyerekek beszédében. Ehhez összesen negyven adatközlőtől, két helyszínen: Mindszenten és 

Szegeden gyűjtöttem digitálisan rögzített nyelvi adatokat. Korábbi, ötéves gyerekekkel 

folytatott kutatásaimat kiterjesztve azokra a kérdésekre keresem a választ, milyen 

különbségek és hasonlóságok vannak e változó használatában a két korosztálynál nemtől és 

lakóhelytől függően. 

 

Módszertan 

Vizsgálatomhoz a (bVn) változót választottam, mivel – a Magyar Nemzeti 

Szociolingvisztikai Vizsgálat (MNSZV) eredményei (Kontra 2003) szerint – egyrészt ez 

mutat nemek szerinti különbségeket, másrészt a nemek szerinti eltérést mutató változók 

közül, véleményem szerint, ez vizsgálható a választott korcsoportnál. A jelen dolgozatban 

bemutatott kutatás és az MNSZV módszertani szempontból nagyon különbözőek. Míg az 

előbbi digitálisan rögzített összefüggő beszédet vizsgál, addig az utóbbi grammatikalitási 

ítéleteket, szóbeli mondatkiegészítéseket és írásbeli hibajavításokat. Másrészt pedig míg 

kutatásom két kisebb, jól körülhatárolt beszélőközösségre koncentrál, az MNSZV országos 

reprezentatív mintával végzett felmérés. Az említett okok miatt a két kutatás adatai nem 

hasonlíthatók össze egymással. Hogy a fenti érvelés ellenére mégis az MNSZV adatait 

választottam kiindulásként, az indokolja, hogy ez a vizsgálat mind a (bVn) változóra, mind 

pedig a nemek szerinti variabilitásra kiterjed. 

A felvételeket egy mindszenti és egy szegedi óvodában és iskolában készítettem, hogy a 

lakóhely szerinti különbségeket is vizsgálni tudjam. Mindszent Szegedtől északra, 60 

kilométerre fekvő, körülbelül 7000 lakosú település, mely 1993-ban kapott városi rangot. 

Korábbi munkáimban az óvodás korú gyerekek szüleinek körében végzett kutatásaim során 

azt tapasztaltam, hogy az iskolázottság meglehetősen alacsony, a legtöbben mezőgazdaságból 

élnek, illetve magas a munkanélküliek aránya. Ez utóbbinak oka lehet az is, hogy a tanultabb 

fiatalok a közeli városokba költöznek. A nyelvközösség meglehetősen homogén, hiszen kicsi 

a földrajzi mobilitás. Az óvónők elmondása alapján a gyerekek a nyelvjárást sajátítják el 

először, az a vernakuláris nyelvváltozatuk. A nyelvjárásnak nagy presztízse van a településen. 
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A fent leírt okok miatt úgy gondolom, hogy az MNSZV-ben alkalmazott négyes 

településfelosztásban (falu < 5000, falu > 5000, vidéki város, Budapest) Mindszent a második 

csoportba sorolható. 

Választásom azért esett az ötéves korosztályra, hogy megvizsgáljam, hogy a Romaine 

(1984) kutatásában részt vevő hatéves adatközlőknél fiatalabbaknál is található-e már nemek 

szerinti különbség. Az ötéves korosztály a magyarországi óvodákban a középső csoportot 

jelenti. A tízéveseknél választásom az motiválta, hogy egyrészt náluk már biztosan 

megfigyelhető az iskolai oktatás hatás a nyelvhasználatra, másrészt pedig az, hogy így a 

Hová? kérdésekre kapott esetleges hiperkorrekt változatokat össze tudjam hasonlítani Mitring 

Éva (2002) adataival. 

A vizsgálatban az adatközlőknek képeket kellett leírniuk, illetve az azokhoz kapcsolódó 

kérdésekre válaszolniuk. Ez egészen hatékony módszernek bizonyult ugyan, ám így is 

merültek föl olyan nehézségek, amelyeket ebben a kutatásban nem sikerült megoldani. Ilyen 

volt például a távirati beszédstílus, mely mind az óvodások, mind pedig az iskolások 

beszédében megjelent. 

T: És hol laknak a zsiráfok? 
5ML2: Állatkert. 

T: Tessék? Hol laknak? 

5ML2: Állatkert. 
Ez a jelenség különösen gyakori volt azoknál a szavaknál, amelyekhez csak az inessivusi rag 

járult (volna), kevésbé fordult elő ott, ahol a szó több toldalékot is kapott: 

T: Hol ül a legkisebb nyuszi? 

5ML2: Az anyukája kezébe. 

Az itt bemutatott kutatásban minden gyerekkel 20–30 perces felvételt készítettem, melyet 

Olympus WS 310M digitális diktafonnal rögzítettem, majd a hangfelvételekről fonetikus 

átírást készítettem az Olympus AS 4000 átírókészlet segítségével. Így mintegy 20 órányi 

hanganyag, illetve az ennek leírásával készült 250 oldalnyi gépelt szöveg képezte az elemzés 

alapját. 

 

 

Hipotézisek 

(1) Olyan beszédhelyzetekben, ahol a beszédpartner sztenderdebb, mint az adatközlő, az öt- 

illetve tízéves lányok többször használják a sztenderd változatot, mint az ugyanannyi idős 

fiúk. 

(2) A szegedi adatközlők többször használják a sztenderd változatot, mint a mindszentiek; s 

ez mind a lány, mind a fiú adatközlőkre igaz. 

(3) A tízévesek nagyobb arányban használják a sztenderd változatot, mint az ötévesek. 

(4) A tízéveseknél nagyobb a nemek szerinti különbség, mint az ötéveseknél. 

 

Eredmények, következtetések 

A kutatás eredményeit az l. táblázat
2
 

foglalja össze. Balról jobbra haladva az első oszlopban 

látható az adatközlőcsoport kódja, a másodikban az hogy a -ban/-ben rag (bármilyen 

formában) hányszor fordult elő az adatközlőcsoportnál, majd ezt követi a sztenderd alakok, 

majd a nem sztenderd alakok száma, és a sztenderd alakok aránya (a sztenderd alakok száma 

osztva az összes előforduló alak számával). A következő két statisztikai oszlop a csoportok 

átlagát és szórását mutatja meg. Az utolsó oszlopban található számok azt jelzik, hány olyan -
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ban/-ben rag volt az adott adatközlőnél, ami nem került az adatok közé. Csak azokat a ragokat 

számítottam, amelyeknél el tudtam dönteni, hogy ejtettek-e a végükön nazálist. Bármilyen 

nazális színezet megjelenése esetén [bVn] változatot vettem föl, akkor is, ha az adatközlő 

nazalizált magánhangzót ejtett. 

 

1. táblázat 

Eredmények az összes adatközlővel 

 

 
 

 

Az óvodásoknál a mintegy 10 órányi felvétel során összesen 1605-ször fordult elő a (bVn) 

változó, s az adatközlők az esetek több mint 56%-ában használták a rag sztenderd változatát. 

Mind a négy csoport meglehetősen heterogén képet mutat a (bVn) változó használatában, a 

szórás a szegedi lány adatközlőknél a legkisebb (24,99). 

A táblázatban látható eredmények azt mutatják, hogy az ötéveseknél mind Mindszenten, 

mind pedig Szegeden a lányok gyakrabban használják a (bVn) változatot, mint a fiúk. A 

szegedi fiúk, illetve lányok gyakrabban választották a sztenderd változatot, mint a mindszenti 

fiúk, illetve lányok. 

A számokból az is látszik, hogy az ötéves korcsoportban Mindszenten nagyobb a nemek 

közti különbség (38,56 százalékpont), mint Szegeden (23 százalékpont). A különbségek közti 

eltérésnek az lehet az oka, hogy a mindszenti beszélőközösségben a gyerekek a nyelvjárás–

sztenderd skálán sokkal több változattal találkoznak nap mint nap, mint a szegedi adatközlők, 

és a fiúk és a lányok különböző mintákat követnek, különböző normákhoz igazodnak. 

A tízévesek esetében még színesebb a kép. A mindszenti lányok ugyan gyakrabban 

használták a sztenderd változatot, mint a mindszenti fiúk, a szegedi lányok, a mintából 

kilógva, kevesebbszer használják a [bVn] változatot, mint a szegedi fiúk, sőt, kevesebbszer, 

mint mindszenti lány kortársaik. 

A tízéves adatközlőknél nagyobb volt a szórás mind a négy csoportban, mint a kapcsolódó 

ötéves csoportoknál, s a szegedi adatközlőknél a szórás különösen magas. Az idősebb 

korosztályban a nemek közti különbség Mindszenten 38,39 százalékpont – szinte megegyezik 
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az ötéveseknél tapasztalt különbséggel, míg a szegedi adatközlőknél ez csupán 9,49 

százalékpont, ráadásul a fiúk javára. 

Összehasonlítva a különböző korcsoporthoz tartozó, de ugyanazon a helyen lakó és 

ugyanolyan nemű adatközlőket, a (3) hipotézis alapján azt várnánk, hogy az idősebb 

gyerekek, fejlettebb kommunikatív kompetenciával rendelkezvén, nagyobb arányban 

használják a sztenderd változatot. Ez azonban csak egy esetben, a szegedi fiú adatközlők 

esetében igaz. 

A tízéveseknél minden interjúban – a beszédhelyzettől függően – legalább 10 Hová…? 

kérdést tettem fel, hogy az esetleges hiperkorrekciót is vizsgálhassam, de minden esetben 

sztenderd választ kaptam. A hiperkorrekció jelenségének összefüggő beszédben való 

megjelenésének vizsgálatához azonban több adatra van szükség. 

Bár csaknem egyforma hosszúságú felvételeket készítettem a két korcsoporttal, a 

tízéveseknél sokkal kevesebb az adat a vizsgált változóra. Az adatok között talán azért ekkora 

a különbség, mert a tízévesek repertoárja már sokkal nagyobb, az inessivusi viszony 

kifejezésére sokkal több szerkezet áll rendelkezésükre. 

A hipotézisekben a nemek és a lakóhely szerinti különbségekre koncentráltam, ezért az 

adatokat e két szempontból külön is vizsgáltam. A 2. és 3. táblázat azt mutatja, milyen 

eredményeket kapunk, ha csak a nemek szerint alakítunk csoportokat korcsoportonként, 

figyelmen kívül hagyva a lakóhelyet. 

 

2. táblázat 

Nemek szerinti megoszlás ötéveseknél 

 

 
 

A 2. táblázatot tekintve az első eredmény az, hogy a fiúk több adattal szolgáltak mint a 

lányok, noha ebben a korban a lányok egyértelműen fejlettebb verbalitással rendelkeznek, 

mint a fiúk (vö. Gósy 2005). Ha azonban figyelembe vesszük azt is, hogy az ötéves lányok 

általában félénkebbek az idegenekkel szemben, mint az azonos korú fiúk, már érthető lehet az 

adatok száma. 

Ahogy az adatok mutatják, a lakóhelyet figyelmen kívül hagyva a lányok 71,48, míg a 

fiúk 41,57%-ban választották a rag sztenderd változatát. A kapott adatok statisztikai 

szignifikanciáját az SPSS szoftver segítségével számoltam ki, mely szerint a kapott eredmény 

5%-os érték mellett szignifikáns. A szórás mindkét csoportban nagy: a lányoknál 27,98, míg a 

fiúknál 32,57. Lakóhelytől függetlenül a lányok csoportja homogénebb, mint a fiúké, 

normakövetésük feltehetően erősebb, mint az ugyanannyi idős fiúké. 

A mintegy 30 százalékpont meglepően nagy eltérés, különösen, ha – a megfelelő 

módszertani különbségeket szem előtt tartva – fölidézzük a fenti MNSZV-eredményeket, ahol 

sehol sem érte el a 10%-ot a nemek szerinti különbség azoknál a változóknál, ahol a nők a 

férfiaknál többször választották a sztenderd változatot. 
 

em  (bVn)  bVnl  Sztderd változatok aránya  

10L  212  123  58,01%  

10F  202  88  43,56%  
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3. táblázat 

Nemek szerinti megoszlás tízéveseknél 

 

 
 

 

Ha a tízéves korcsoportban vetjük össze az eredményeket nemek szerint, a lányoktól kicsit 

több adatok kapunk, mint a fiúktól, s az ötéveseknél tapasztalt 30 százalékpontos eltérés után 

meglepő, hogy a lányok mindössze 14,45 százalékponttal nagyobb arányban használták a rag 

sztenderd változatát, mint a fiúk – ez az eredmény azonban nem szignifikáns. S így az adatok 

cáfolják (4) hipotézisemet. E két csoport esetén a szórás ismét igen magas: a lányoknál 35,70, 

a fiúknál pedig 43,11. Ha a nemek szerinti összehasonlítást korcsoporttól függetlenül 

végezzük el, azt találjuk, hogy a lányok 68,59, míg a fiúk 41,95%-ban használják a sztenderd 

ragot – ez a különbség szintén nem szignifikáns, de alátámasztja (1) hipotézisemet. 

A lakóhely szerinti (nemektől független) megoszlást mutatja a 4. és az 5. táblázat. 

 

4. táblázat 

Lakóhely szerinti megoszlás tízéveseknél 

 

 
 

A táblázatban látható adatok szerint az óvodásoknál a mindszenti adatközlők 47,02%-ban, a 

szegediek pedig 63,35%-ban használták a sztenderd változatot. Noha ez is jelentős eltérés, a 

16,33 százalékpontos különbség tendenciára utal, statisztikailag nem szignifikáns. Az előző 

táblázatokhoz hasonlóan itt is nagy volt a szórás: a mindszenti csoportban 34,21, a szegediben 

pedig 32,78. 

 

5. táblázat 

Lakóhely szerinti megoszlás tízéveseknél 

 

 
 

A tízévesek esetében is igaz, hogy a szegediek többször használják a sztenderd változatot, s 

összehasonlítva az ötéveseknél kapott eredménnyel, a különbség itt egy kicsit nagyobb: 

19,08% – ami statisztikailag azonban nem szignifikáns. A szórás ismét nagyobb, mint az 

ötéveseknél; a mindszenti adatközlőknél 37,27, a szegedieknél pedig 39,95. Ha az adatokat a 

korcsoportot figyelmen kívül hagyva hasonlítjuk össze, az eredmények szerint a mindszentiek 
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45,77%-a, míg a szegediek 62,77%-a használta a sztenderd változatot – s ez alátámasztja (2) 

hipotézisemet. Az adatok ismét nem szignifikánsak. 

A hipotézisek teljesülésének vizsgálatakor a következő összegzésekre juthatunk: (1) 

azokban a beszédhelyzetekben, amelyekben a beszédpartner sztenderdebb, mint az adatközlő, 

összességében mind az öt-, mind pedig a tízéves lányok gyakrabban használták a sztenderd 

változatot, mint fiú kortársaik. Ha azonban lakóhely szerint is bontjuk az adatokat, azt 

találjuk, hogy a tízéves szegedi fiúk kilógnak a sorból, hiszen ők több, mint tíz százalékkal 

nagyobb arányban használták a [bVn] változatot, mint az ugyanannyi idős szegedi lányok. A 

lányok és a fiúk eltérő presztízsorientáltságának oka lehet mintakövetés, amely megfelel 

Labov „nemi paradoxon”-nak nevezett általánosításának (2001: 293) „A nők a férfiaknál 

jobban alkalmazkodnak azokhoz a szociolingvisztikai normákhoz, amelyek nyíltan elő 

vannak írva, de kevésbé azokhoz, amelyek nincsenek előírva” (idézi Kontra 2003: 194). 

Ha megvizsgáljuk a (2) hipotézis érvényességét is, mely szerint a szegedi adatközlők 

többször használják a sztenderd változatot, mint a mindszentiek, s ez mind a lány, mind a fiú 

adatközlőkre igaz, azt találjuk, hogy a tízéves szegedi lány csoport lóg ki a sorból. Mivel a 

szórás is itt volt a legnagyobb, ennek vizsgálatához több adatközlővel készített felvételre 

lenne szükség. A (3) hipotézisemet cáfolják a felvételekből kapott adatok, hiszen az előbb 

említett tízéves szegedi fiú csoport kivételével mindegyik csoportnál kisebb arányban 

használják a tízévesek a sztenderd formát, mint az óvodások. Meglepő eredmény, hogy míg 

az ötéveseknél a nemek szerint különbség 30 százalékpont, addig ez a tízéveseknél kevesebb, 

mint 15 – s ezek az adatok cáfolják a (4) hipotézisemet. Ha azt az elméletet vesszük alapul, 

mely szerint a gyerekek a felnőtt mintákat követik a nyelvhasználatukban, s mivel nemi 

identitásuk ötéves korban már olyan szinten van, hogy jól tudják követni a saját nemük felnőtt 

mintáit, nem meglepő, hogy eltérő adatokat kapunk a lányoknál és a fiúknál. Azonban több 

tanulmány is felhívja a figyelmet arra, hogy ebben a korban a gyerekek – mind a fiúk, mind a 

lányok – az édesanyjukkal, illetve az óvónővel töltik a legtöbb időt, s ennek eredményeképp 

mindkét nem a női nyelvhasználati mintát várható, hogy követi (vö. pl. Labov 1990). Ha ezt 

az elméletet is figyelembe vesszük, akkor mi adhat magyarázatot arra, hogy a nemek szerint 

különbség ötéveseknél jelen kutatásban csaknem 30 százalékpont, míg a tízéveseknél ennek 

alig fele (2. és 3. táblázat)? 

Az adatokkal alátámasztott eredményeken kívül számos olyan eredménnyel járt 

kutatásom, amelyekre a felvételek részletesebb vizsgálatakor derül fény. A felvételekben több 

példa is van arra, hogy amikor a gyerekek szabadabban beszélnek, amikor nem konkrétan, 

illetve nem csak a feltett kérdésre válaszolnak – például ha fáradtak, vagy már idegesíti őket a 

feladat, illetve ha olyan dolgokról beszélnek, amelyek jobban érdeklik őket – akkor szinte 

kizárólag a nem sztenderd változatot használják: 

T: Hol alszik a nyuszi? 
5SZF4: A szobában, szobájában. 

T: És te hol alszol? 
5SZF4: Én is a szobámban… Te képzeld el, a testvéremmel egy szobába alszunk! 

Úgy gondolom, a fenti példa is azt mutatja, hogy azokban a helyzetekben (az egyes 

interjúkon belül), ahol a gyerekek szabadabban beszéltek, kisebb volt az audiomonitoros 

kontroll, ezért lehet, hogy a [bV] változatot használták (Váradi 1995/1996). Ebből arra 

következtethetünk, hogy a gyerekek vernakuláris nyelvváltozatának a [bV] változat a része, 

nem pedig a [bVn], függetlenül nemtől, lakóhelytől, illetve a család társadalmi helyzetétől. 

Az, hogy a gyerekek egyes esetekben a szituációtól függően váltogatják a változatokat, 



  

114 

 

utalhat arra, hogy van stílusváltás már az ötéves gyerekek beszédében is – legalábbis a (bVn) 

változó esetében. Ehhez azonban még további kutatások szükségesek, főleg azoknál a fiúknál, 

akik csaknem kizárólag a nem sztenderd változatot használták. 

 

Összegzés 
Tanulmányomban azt vizsgáltam, hogyan jelenik meg a (bVn) változó öt- és tízéves szegedi 

és mindszenti lányok és fiúk beszédében. A kutatás digitálisan rögzített összefüggő, irányított 

beszélgetésben fölvett szövegeken alapult. Az eredmények azt bizonyítják, hogy a (bVn) 

változó esetében beszélhetünk nemek szerinti variabilitásról már ötéves gyerekeknél is, 

hiszen a lakóhelytől függetlenül a lányok 71,48%-ban, míg a fiúk 41,57%-ban használták a 

rag sztenderd változatát, s ez az eredmény 5%-os szinten szignifikáns. A nemek szerinti 

variabilitás a tízéseveknél, meglepő módon, sokkal kisebb, az ötéveseknél tapasztaltaknak 

kevesebb, mint fele: 14,45 százalékpont. 

Ami a lakóhely szerinti megoszlást illeti, a mindszenti adatközlők 45,77%-ban, míg a 

szegediek 62,77%-ban használták a sztenderd változatot, ez az eredmény azonban – 

feltehetően a csoportok nagy heterogenitása miatt – nem szignifikáns. A felvett adatok 

utalnak arra is, hogy a beszédstílus is meghatározó tényező a változatválasztásban az 

inessivusi rag esetében. 

Az eredményekből, különösen a nemek szerinti variabilitást bizonyító adatokból arra 

következtethetünk, hogy egyrészt a gyerekek már ebben a korban is saját nemük mintáit 

követik, másrészt a lányok és fiúk presztízsorientáltsága eltérő: a lányok a nyílt presztízzsel 

rendelkező változatokat, míg a fiúk inkább a kevesebb, vagy rejtett presztízsű változatokat 

részesítik előnyben. Ez az elmélet azonban nem ad magyarázatot arra, miért sokkal nagyobb a 

nemek szerinti variabilitás az óvodások, mint az iskolások esetében. E hipotézis vizsgálatához 

azonban szükség van felnőtt adatközlők körében végzett hasonló, összefüggő beszéden 

alapuló kutatásokra. 

 

JEGYZETEK 
1 Jelen írás a konferencián bemutatott Ötévesek és a (bVn) változó poszter tízévesekkel kiegészített változata. 
2 A táblázatokban használt rövidítések feloldása: 5, 10 = életkor, M = Mindszent, Sz = Szeged, L = lány, F = 

fiú. 
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The (bVn) variable in the speech of five- and ten-year-olds 

KINGA MÁTYUS 

The present paper investigates how five- and ten-year-old children use the (bVn) 

sociolinguistic variable in Hungarian. My aim is to study if there is differentiation in the use 

of this variable concerning gender and residence. (bVn) is a widely studied variable in 

Hungarian, and numerous aspects of it have been examined by adults. However, to my 

knowledge there has been no research investigating the variable by preschool children. The 

other reason why I have chosen to deal with children in this research is to understand how 

children use such sociolinguistic variables, and how they acquire adult patterns. The research 

sheds light on gender-difference in the use of the (bVn) variable by five- and ten-year-olds, 

and also suggests that the rate of standard variants of this variable is similar to the adult 

pattern. 
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Nyelvjárásvesztés – nyelvjárásmegtartás: Attitűdvizsgálatok a zalai Kerkakutas 

községben 

 

GYURICZÁNÉ BAZSIKA ENIKŐ 

 

1. Bevezetés 

A Kerkakutason elvégzett attitűdvizsgálat egy zalai törpefalu nyelvjárásdomináns 

beszélőközössége tagjainak nyelvjárásukhoz való viszonyulását, saját nyelvhasználatukról 

való vélekedését méri föl. E településtípus Zala megye egyik jellegzetes településformája, a 

155 ötszáz fő alatti törpe-, illetve aprófaluban a megyében közel 34000 ember él 

(Népszámlálás 2001: 133–143). E kis közösségek demográfiai, s ezzel összefüggésben 

nyelvi-nyelvhasználati szempontból is sajátos helyzetben vannak, és az attitűdvizsgálatokban 

eddig nem szerepeltek. Különösen érdekessé teszi a kérdést, hogy e terület, s általában a 

nyugat-dunántúli régió nyelvjárásait a köznyelvi beszélők legtöbbje csúnyának tartja, 

elutasítja. 

 

1.1. Szakirodalmi előzmények 

Valamely nyelvváltozat, nyelvi jelenség, forma terjedésében vagy visszaszorulásában 

alapvető fontossága van a beszélők nyelvhasználatot befolyásoló szubjektív viszonyulásának, 

a nyelvi attitűdnek. A nyelvi attitűd meghatározói az egyén anyanyelvi és általános 

műveltsége, nyelvi tudása, nyelvhez kapcsolódó ismeretei és hiedelmei, valamint a társas 

környezet hagyományai, szokásai s az abban megnyilvánuló értékítéletek. A valamely 

nyelvváltozatra, nyelvi formára, jelenségre vonatkozó pozitív, illetve negatív attitűdök – s a 

nyomukban kialakuló nyelvi presztízs és stigma – nem nyelvi alapúak, hanem társadalmi 

eredetűek, általában valamely, már meglévő nem nyelvi értékítélet nyomán, annak mintegy 

nyelvi megerősítéseként jönnek létre (Kiss 1995: 135–136). 

A magyar anyanyelvű beszélők nyelvi attitűdjeit vizsgáló tanulmányok nagyobb része 

több kutatópont adataira épül, illetve a beszélőknek elvben a magyar nyelvterület egészének 

nyelvváltozataira vonatkozó ítéleteit tartalmazza. A szociolingvisztikai szakirodalom egyik 

fontos, közkeletű megállapítása, hogy a magyar nyelv változatai között a köznyelvnek van 

magas presztízse, s a nyelvjárások „meglehetősen széleskörű lenézettségnek »örvendenek«” 

(Kiss 1998: 934). Ezek között is – a köznyelvi, illetve a más nyelvjárásterületek beszélőinek 

ítéletei szerint – igen alacsony a tetszési indexe a nyugati régió nyelvjárásainak. Száz 

megkérdezett magyar anyanyelvű egyetemista többsége „nyilvánvalóan negatívan” ítélte meg 

a meghallgatott muravidéki nyelvjárási szöveget – hasonló elutasítást a csángó dialektus 

kapott (Fodor–Huszár 1998: 202–210). A Magyar Nemzeti Szociolingvisztikai Vizsgálat 832 

adatközlőjének véleménye szerint az első tíz legcsúnyábban beszélő magyar város, illetve 

megye rangsorában Vas megye a 4., Zala a 8. helyre került (Kontra 2003: 245). A vajdasági 

magyarság körében végzett felmérésben a legszebb beszéd listáján Burgenland és a 

Muravidék 0% szavazattal az utolsó helyen áll (Göncz 1999: 84). A nyugat-dunántúli régió 

megkérdezett beszélői is az előbbiekhez hasonlóan vélekednek. A nyugati régió 52 

adatközlője közül 22 sorolta a legcsúnyább beszéd listáján az első helyre Vas megyét (Kontra 

2003: 249). Kiss Jenő szerint pedig: „Összefoglalóan megállapítható, hogy az ausztriai, a 

felvidéki és a muravidéki magyarok az általuk beszélt magyar nyelvváltozatot (nyelvjárást) 

leértékelik a többi magyar nyelvváltozathoz viszonyítva” (2001: 227). 
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E több kutatópont adatait feldolgozó tanulmányok (lásd még Imre 1963; Terestyéni 1987: 

44–46; Sándor–Langman–Pléh 1998; Kožík 2004) mellett a valamely település lakóinak saját 

nyelvváltozatukra vonatkozó vélekedését vizsgáló felmérések kisebb számban készültek (lásd 

Kiss 1996; Sándor A. 2001; Sándor K. 2004; Presinszky 2007: 159–86). Az ilyen, „egy-egy 

település lakóinak saját nyelvjárásukra vonatkozó véleményét” tükröző felmérések 

készítésének szükségességére hívja föl a figyelmet Kiss Jenő (2001: 227). E vizsgálatok 

sorába kapcsolódik a Zala megyei Kerkakutas községben elvégzett attitűdvizsgálat, amely a 

település nyelvhasználatának egészét feltáró kutatás része. 

 

2. Kerkakutas község 

A kutatópont, Kerkakutas a zalai törpefalvak sorának jellegzetes tagja, lélekszámában és 

szociológiai jellemzőiben a délnyugat-zalai apró települések tipikus vonásait mutatja (vö. 

Mohos 2008: 76–98). Az idős korosztály magas arányával jellemezhető, jórészt kevéssé 

mobilis, kis létszámú beszélőközösség. A falu statisztikai létszáma 2008-ban 151 fő, a 

valóban ott lakó lakosainak száma 141 fő, ebben a 60 év fölöttiek aránya 28% (1. táblázat). A 

község 18 évesnél idősebb, munkaképes korú lakóinak nagyobb része (36%) helyben, a 

mezőgazdaságban dolgozik. 3% a tartósan külföldön munkát vállalók, 39% a nyugdíjasok 

aránya. Az ingázók (22%) közeli, 3–6 km-re lévő községekbe, illetve a 16 km-re lévő 

kisvárosba, Lentibe járnak, 3 fő dolgozik a 40 km-re lévő Zalaegerszegen. 

 

1. táblázat 

Kerkakutas község lakosságának életkor, nemek és iskolai végzettség szerinti 

megoszlása 2008-ban 

(A Csesztregi Körjegyzőség és a Kerkakutasi Önkormányzat adatai alapján) 

 
* A 19 éves és idősebb népesség arányában 

 

Kerkakutas három néprajzi tájegység – s egyben három nyelvjáráscsoport – az Őrség, 

Hetés és Göcsej találkozásánál, Göcsej szélén fekszik. A fő útvonalaktól távol eső, 

erdőterületekkel határolt zsákjellegű település. Századokon át egy helyben lakó, zárt 

földműves közösség alkotta (első okleveles említése: 1322), a népesség folytonossága 

sohasem szakadt meg, lakosai 95–98%-ban mindig magyarok voltak (ZML). A 20. század 

elején még közel 700 fő volt a település lélekszáma, ám az egyéni gazdálkodás lehetőségének 

megszűntével az 1950-es évektől a fiatalok tömegesen vándoroltak el a faluból. A község 

egyre fogyó lélekszámú, elöregedő népességű településsé vált, létszáma az utolsó mintegy 50 

évben több mint kétharmadával csökkent (1. ábra). Környezetében, egymástól 3–5 
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kilométernyi távolságban hasonló kis községek sora található, nagyobb települések csupán az 

egyaránt kb. 15-15 km-re fekvő Lenti és Zalalövő kisvárosok. 

 

1. ábra 

Kerkakutas lélekszámának változása 1910-től 
(Forrás: A Zala Megyei Levéltár Helytörténeti lexikonja cédulaanyaga és a Csesztregi 

Körjegyzőség adatai) 

 

 
 

E történeti, földrajzi és demográfiai tényezők elősegítették, hogy a nyelvjárási 

nyelvhasználat napjainkig fönnmaradjon a településen. Kerkakutas nyelvjárása –Juhász 

Dezső (2001: 267) szerint – a nyugat-dunántúli régió zalai, valamint – egyes jegyei alapján – 

az őrségi csoportjába sorolható be. A falu nyelvjárása igen sok archaizmust tartalmaz (vö. 

Végh 1954: 426–428, 1959: 47), és a település lakói mai nyelvhasználatának aktív részét 

képezi. 

 

3. Hipotézisek 

1) A kerkakutasi beszélők többsége pozitívan viszonyul a nyelvjáráshoz, negatív attitűd a 

fiatalok, valamint a más településen dolgozók között figyelhető meg. 

2) A férfiaknak és a nőknek a nyelvjáráshoz való viszonyulásában nincs számottevő 

különbség. 

3) A nyelvjárás jövőbeni fennmaradásáról az adatközlők nagyobb része pesszimistán 

vélekedik. 

 

4. Az attitűdvizsgálat és eredményei 

Az attitűdvizsgálat alapja a tudatosan közölt szubjektív adatok, amelyeket azonban – 

minthogy az adatközlők önbevallása általában nem tükrözi pontosan tényleges 

nyelvhasználatukat – össze kell vetni a nem tudatosan közölt objektív adatokkal (lásd Balogh 

2001: 157–158). Az adatgyűjtést kérdőíves felméréssel végeztem, 2008 júliusában 32, 

szeptemberében további 11, a reprezentatív mintavétel követelményei szerint kiválasztott 

kerkakutasi adatközlőtől kérdeztem ki az ÚMNyA. (Új magyar nyelvatlasz, lásd 

http://umnya.elte.hu) szociolingvisztikai kérdéssorát (221–235. kérdés). Itt 11 kérdés adatait 

elemzem. Az adatközlők a 19 évesnél idősebb lakosság 38%-át teszik ki. (25%-uk ingázó, az 

életkor, a nem és az iskolai végzettség szerinti jellemzőket a 2. táblázat mutatja.) További 

források a mintegy 30 órányi, irányított, illetve kötetlen beszélgetések szövegfelvételeit 

tartalmazó hanganyag, valamint a részt vevő megfigyeléssel nyert adatok. Adatközlőim közül 
37-en kerkakutasi születésűek, hatan más, környező településekről származó, de 

házasságkötés révén több évtizede e faluban élő emberek. 
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2. táblázat 

Az adatközlők életkor, nemek és iskolai végzettség szerinti összetétele 

 

 
 

* A 19 éves és idősebb népesség arányában 

 

Arra a kérdésre, hogy „Beszélnek-e itt, ezen a településen tájszólásban?” egy fő 

kivételével minden adatközlő igenlő választ adott, s többen „zalaias”, illetve „kutosias” 

beszédként határozták meg nyelvjárásukat. 

A „Szebben beszélnek itt, mint a szomszéd településeken?” kérdésre adott válaszok az 

adatközlőknek a környező települések nyelvjárásával kapcsolatos tudását is tükrözik. 38 fő 

(88%) szerint „hasonlóan, egyformán, nincs különbség”. Az egymáshoz közel, 3–5 

kilométernyire fekvő falvak népessége a korábbi évszázadok során rendszeres kapcsolatot 

tartott fenn egymással, s ez nagyban elősegítette a nyelvi egységesülést (vö. Végh 1959: 47–

48). Öt válaszadó vélte úgy, hogy a hagyományosan katolikus lakosságú Kerkakutastól 

nyugatra elterülő református községekben egy kicsit másképpen beszélnek, s szerintük a 

kerkakutasi beszédmód a szebb. Továbbá adatközlőim 65%-a (28 fő) említette az Őrséget, 

illetve Hetést mint olyan területeket, ahol a kerkakutasitól jelentősen eltérő módon beszélnek. 

A „Hallott-e olyan magyar szavakat, kifejezéseket a szomszéd települések magyar 

beszélőitől, amelyeket itt nem mondanak?” kérdésre 39 adatközlő (91%) felelt nemmel. Öten 

válaszolták, hogy a református községekben egy kicsit másképpen ejtik a szavakat, s azt 

többen is megemlítették, hogy Kerkakutason nem használt, ismeretlen kifejezéseket 

hetésiektől, illetve őrségiektől hallottak. Arra a kérdésre, hogy „Szokták-e ugratni, csúfolni 

ennek a településnek a lakóit az itteni beszédmód miatt a szomszéd települések lakói?” 

adatközlőim mindannyian nemmel válaszoltak. Az egymáshoz nagyon hasonló helyi 

nyelvjárások talaján nem jöttek létre nyelvi alapú falucsúfolók. A nyelvjáráshoz való 

viszonyulást vizsgáló témakörhöz tartozó következő kérdésre: „Tetszik-e 

Magának/Maguknak az itteni beszédmód?” igennel válaszoltak 36-an (83,7%), 7 fő (16,3%) 

szerint pedig „természetes, szokásos, ez a megszokott”. Az adatközlők válasza tehát a 

nyelvjáráshoz való pozitív viszonyulást tükröz. Ugyanezt mutatják a „Sajnálná, ha 

megszűnne településükön a nyelvjárási beszédmód?” kérdésre adott feleletek is. Az összes 

adatközlő igennel válaszolt, s a magyarázatok közül néhány: „szegényebbek lennénk, ha 

megszűnne”, „meg kell őrizni a hagyományokat”, „hozzátartozik ehhez a vidékhez”. 

Az egyén nyelvi attitűdjének alakulására erőteljes hatással lehet mások véleménye. A 

nyelvjárási beszéd kigúnyolása negatív irányba befolyásolhatja a beszélő attitűdjét a 

nyelvjárás iránt, míg a dicséret a pozitív viszonyulást erősítheti. Az „Előfordult, hogy 
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megszólták nyelvjárásias beszédmódja miatt?” kérdésre 40-en (93%) válaszoltak nemmel, és 

3 adatközlő igennel. Mindhármukat „furcsán ejtett szavak”, illetve a köznyelvben ismeretlen 

tájszavak használata miatt szólták meg, javították ki. A kérdés kapcsán ketten viszont 

elmondták, hogy dicséretet kaptak nyelvjárási beszédmódjukért. Az idős generáció (61 év 

fölött) adatközlői közül hatan (40%-uk), a középkorosztályból (41–60 évesek) pedig két 50 év 

fölötti adatközlő (15%) említette a beszélgetésekkor, hogy unokáik ki szokták javítani őket, 

ha kerkakutasi tájszólásban beszélnek, illetve hogy megkérdezik tőlük ritkán használt, 

régiesebb tájszavak jelentését. A másik ide tartozó kérdésre: „Volt olyan helyzetben, amikor 

röstellte, szégyellte itthoni beszédmódját?” adott válaszok mindegyike „nem”, s ennek kettős 

oka van. Egyrészt a hasonló nyelvjárású környező községekben nem kirívó a kerkakutasi 

beszédmód, másrészt – a passzív megfigyelés és a hangfelvételek tanúsága szerint – 

valamennyi adatközlő kettősnyelvű, a (regionális) köznyelvet is mindannyian beszélik 

valamilyen szinten, így idegenekkel, idegen környezetben automatikusan ezt használják. 

Magasabb iskolai végzettségű adatközlőim azonban elmondják, hogy tudatosan irányítják a 

beszédhelyzetek szerinti nyelvváltozat-választást (tisztában vannak nyelvjárásuk 

megbélyegzettségével), egyikük megfogalmazza a kódváltás tényét is. Néhány a jellegzetes 

válaszok közül: „Nem, nem mondta senki, hogy csúnya ez a beszéd. Minálunk ez a 

megszokott.” (59 éves szakmunkás, családjával otthon gazdálkodó férfi). „Nem, mert ha 

elmegyek ebből a körzetből, akkor nem használom. Mert ha kimozdulunk innét, akkor 

nevetség tárgyává válnánk, ha úgy [tájszólásban] beszélnénk.” (58 éves felsőfokú végzettségű 

nő); „Nem, mert váltok.” (35 éves felsőfokú végzettségű nő). 

Az egyes nemzedékek nyelvhasználata közötti eltérés nyilvánvaló a beszélők számára. A 

kérdésre, hogy „Van-e különbség ezen a településen az idősebbek és a fiatalabbak beszéde 

között?”, a megkérdezettek 95%-a igennel válaszolt, 2 fő – mindketten a legidősebb 

korosztályba tartozó nők – vélekedett úgy, hogy nincs különbség. Az eltéréseket így 

fogalmazták meg az adatközlők: az idősebbek „régiesebben” beszélnek, a „régi, igazi 

tájszólást” beszélik, a fiatalok „városiasabban”, az unokák „finomabban” beszélnek. A 

fiatalok már „kevesebb tájszólást használnak”, valamint: az idősek mindig kerkakutasiasan 

beszélnek, míg a fiatalok nem, mert „váltanak”. 

 

2. ábra 

Kik beszélik a régi tájszólást a településen? Csak az öregek vagy a fiatalok is? 
 

 
 

Az ide kapcsolódó következő kérdés: „Kik beszélik a régi tájszólást a településen? Csak 

az öregek vagy a fiatalok is?” 16 fő szerint (37%) az idősek és a fiatalok is beszélik, 12 

adatközlő szerint (28%) a fiatalok már nem, ketten (5%) válaszolták azt, hogy a 

középkorosztály még beszéli, és 13 fő (30%) véleménye volt az, hogy a fiatalok tudják a 
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tájszólást, de kevesebbet használják (2. ábra). Az erre a kérdésre adott válaszokat az 

adatközlők életkora szerint vizsgálva nagy különbségek láthatók. Az idős korosztályból 

megkérdezettek közül csak 6-an (40%) vélekedtek úgy, hogy a fiatalok is beszélik a 

tájszólást. A középgeneráció adatközlői közül ilyen választ csak 4-en adtak, de további 4 fő 

szerint a fiatalok is tudják a nyelvjárást, csak kevesebbet használják (együtt 61%), a 20–40 

éves korosztályból megkérdezettek viszont mind úgy vélik, hogy tudják a tájszólást, de 

közülük 9-en (60%) azt válaszolták, hogy kevesebbet használják (3. ábra). 

 

3. ábra 

Kik beszélik a régi tájszólást a településen? Csak az öregek vagy a fiatalok is? 

 

 
 

 

A legidősebb korosztály adatközlőinek nagyobb része tehát a fiatalok nyelvjárási 

tudásával elégedetlen, míg a fiatalok és a középkorúak egy része úgy látja, hogy a legfőbb 

különbség nem az idősebbek és a fiatalság nyelvjárási tudásának fokában van (vagy nem 

főként abban), hanem a nyelvjárási nyelvhasználat gyakoriságában. 

A következő kérdésre: „Mit gondol, megmarad itt a nyelvjárási beszédmód a jövőben is?” 

egyaránt 14-14 volt az „igen” és a „nem” válaszok száma (33-33%), 8-an válaszolták, hogy 

„talán” (18%), s nem tudták 7-en (16%) (4. ábra). 

 

4. ábra 

Mit gondol, megmarad itt a nyelvjárási beszédmód a jövőben is? 

 

 
 

Erről a kérdésről a különböző generációk tagjainak nagyon eltérő a véleménye. A 61 év 

fölötti adatközlők közül mindössze 5 fő (33%) bízik a nyelvjárás fennmaradásában, a 

középkorosztályban ez az arány 46% (6 fő), míg a 20–40 év közötti adatközlők túlnyomó 

többsége úgy látja, hogy a jövőben is fönn fog maradni a nyelvjárási nyelvhasználat: „igen” 
és „talán” válasz összesen 12 (80%), s egyetlen megkérdezett sem válaszolt e korosztályból 

nemmel (5. ábra). Az idős és a középkorosztály adatközlőinek körében elsősorban az 

határozta meg a vélekedés optimista vagy pesszimista voltát, hogy gyermekeik, illetve 
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unokáik a faluban maradtak-e, vagy elköltöztek más településre. A fönti kérdésre nemmel 

válaszolók egy kivétellel mind házastársukkal kettesben vagy egyedül élő emberek, s 

nemcsak a nyelvjárás fönnmaradását illetően borúlátóak, többségük úgy véli, hogy a falu is 

elnéptelenedik, a tősgyökeres kerkakutasiakból néhány évtized elteltével nem marad senki. 

Az igenlő választ adók vélekedésének forrása a többek által említett tény: a fiatalok, a 

gyerekek is megtanulják a nyelvjárást, hiszen nap mint nap azt hallják itthon az idősebbektől. 

 

5. ábra 

Mit gondol, megmarad itt a nyelvjárási beszédmód a jövőben is? 

 

 
 

 

5. Összegzés 
A nyelvjárásnak a közösségben jól kimutatható rejtett presztízse van. A megkérdezettek – a 

várakozástól eltérően – mindannyian, életkoruktól, nemüktől, iskolai végzettségüktől és 

munkahelyük helyétől függetlenül pozitívan viszonyulnak e nyelvváltozathoz. Ez a fiatalok 

körében is tapasztalható pozitív attitűd kedvez a nyelvjárási jelenségek továbbélésének. A 

fiatalság nyelvjárási tudását azonban egészen eltérően ítélik meg: az idősek nagyobb része – 

az előzetes feltevésnek megfelelően – kevésnek tartja, a fiatalok azonban elégedettek saját 

nyelvjárási tudásukkal. A különböző iskolázottságú adatközlők között az egyes 

nyelvváltozatok nyelvhasználati színterek szerinti elkülönítésének tudatosságában van nagy 

eltérés. A vártnál többen bíznak a nyelvjárás fennmaradásában, különösen a fiatalság 

körében, s ez is pozitívum e nyelvváltozat további megmaradása szempontjából. 
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The losing versus retaining of dialects – analysis of attitude in the settlement of 

Kerkakutas, Zala county 

ENIKŐ GYURICZÁNÉ BAZSIKA 

Based on a research utilizing questionnaires, this study examines the attitude of the 

inhabitants of a small settlement, Kerkakutas (Zala county) towards their own dialect, which 

belongs to the Western Transdanubian dialectical region, and represents a dialectically 

dominant speech community. The 43 respondents made up 38% of the adult inhabitants. 

Their answers revealed a positive attitude and a strongly hidden prestige of their dialect. The 

highly qualified, commuter representatives of the younger and middle generation 

distinguished between the dialectical and everyday language usage, they formulated their 

strategy of codeshifting – while the members of the elder generation considered the 20-40-

year old people’s usage of their dialect less adequate. The majority of the respondents in the 

age group of 20-40 years claims, that the retaining of the dialect will be possible in the future. 
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Út a többnyelvűség felé? – Nyelv ideológiák, attitűdök és nyelvcsere: a kétnyelvűséggel 

kapcsolatos elképzelések szerepe a kisebbségi nyelvek megőrzésében
1 

 
BARTHA CSILLA 

 

1. Bevezetés 

Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi migráció, a globalizáció, a kommunikációs technológia 

fejlődése, valamint a kelet-közép-európai régióban történt politikai változások, továbbá az EU 

keleti bővítése következtében a kisebbségi nyelvek egyre fontosabb társadalmi és politikai 

kérdéssé váltak Európában. Miközben az Európai Unióval szemben hangoztatott egyik 

legfőbb kritika épp a közös nyelvpolitika hiányára vonatkozott, a nyelvi és kulturális 

sokszínűség támogatása és erősítése a legfontosabb alapértékek közé tartozik (COM 2005). 

Mára pedig egyenesen a „többnyelvűség” vált a közös Európa nyelvpolitikájának 

legfontosabb kulcsfogalmává, melynek 2007 óta a többnyelvűségi biztos intézménye ad 

keretet. A korábbi prioritások közül a nyelvoktatáshoz kötődőek még inkább felerősödtek, 

emellett megfogalmazódott számos (nyelv)oktatáson túlmutató új cél és feladat is. Ilyenek a 

nyelvtudás és általában a többnyelvűség gazdaságban és kultúrában betöltött szerepe, az 

európai polgárokkal való kommunikáció javítása, a fordítások-tolmácsolások minősége, a 

honlapok minél több nyelven való elérhetősége stb. A többnyelvűség és a nyelvoktatás 

támogatása tehát az előző időszakokhoz képest jóval koncentráltabban jelenik meg az uniós 

elképzelésekben, programokban és az oktatáson kívüli területeken is (Fischer 2007). 

Bár a „regionális”, „kisebbségi”, „kevésbé használt” vagyis Európa más(ik) nyelvei 

megőrzésének, fejlesztésének és használatának ösztönzése az explicit célok között szerepel, 

mindez azonban a mindennapokban a 2+l nyelv ismeretének kívánalmával a kisebbségek 

számára gyökeresen új jelentést kap, átformálva a többségi és kisebbségi nyelvek szerepéről, 

jövőjéről, a többnyelvűségről és kulturális sokféleségről való tudományos és mindennapi 

gondolkodást éppúgy, mint ahogy hatással van a társadalmi-nyelvi érintkezések új formáinak 

kialakulására is. 

A kelet-európai országok nagy részében – mintegy a demokratikus átalakulás 

kísérőjelenségeként – a nemzeti alapú politizálás különösen komoly szerephez jutott, s amint 

számos elemző felhívja rá a figyelmet, a nemzetépítés, nemzetiesítés, valamint a kisebbségi 

érdekérvényesítés igénye egyszerre jelentkezett a politikai életben (Vizi 2005). Részben 

ennek köszönhető, de sokkal inkább annak a ténynek, hogy az európai uniós csatlakozási 

feltételek között kiemelt helyen szerepelt az emberi jogi sztenderdek teljesítése (Kymlicka 

2002), ezért a kisebbségi és állampolgári jogok védelme, a térségbeli nemzeti és etnikai 

kisebbségek helyzete a nemzetközi szervezetek kitüntetett figyelmének középpontjába került. 

Bár a nyelvek komplementer helyzete különösen jellemző a régióra (lásd Euromosaic III; 

értsd: egyik országban államnyelv, a vele szomszédos államban pedig kisebbségi nyelv), 

ezzel együtt e nyelvek államnyelvi változatainak hivatalos EU-nyelvvé válása továbbra is 

egy-egy nemzeti sztenderd változat kitüntetett szerepét (tekintélyét, alkalmasságát, 

hitelességét, modernségét) ismeri el, tovább erősítve a nem-sztenderd változatok (akcentusok, 

dialektusok, kontaktusváltozatok, egész kisebbségi nyelvek) marginalizálódását. Úgy tűnik 

tehát, hogy ebben a politikailag, gazdaságilag és ideológiailag is nagymértékben megváltozott 

és változó kelet-európai térben a kisebbségi közösségek nyelveit (és dialektusait), valamint 

identitásait leginkább veszélyeztető tényezővé továbbra is az immár – újra 

kontextualizálódott – nemzetállami koncepció s a hozzá tartozó hivatalos sztenderd nyelv 
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válik (Bourdieu 1977, 1991; Anderson 1993; Dorian 1998; May 2001; Milroy 2001; Gal 

2006; magyarul lásd Bartha 2003). 

 

2. Többnyelvűség Magyarországon: tény vagy lehetőség? 

A Magyar Köztársaság hivatalos politikájában az államon belül élő nemzeti kisebbségek 

védelme a politikai nemzet keretében, a kisebbségek sajátos külön jogainak biztosításával 

államilag elismert célként jelenik meg, s így az ország etnikai-kulturális sokszínűségének 

megőrzése alkotmányos kötelezettségként szerepel. A kisebbségek államalkotó tényezőként 

történő megjelenését a magyar alkotmányban elemzők nem ritkán egy többkultúrájú politikai 

közösség megteremtésének szándékaként értelmezik (vö. Majtényi 2005). 

Még kifejtettebb megnyilvánulása ennek a Magyar Köztársaság országgyűlése által 1993. 

július 7-én elfogadott, a Nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló LXXVII. törvény. 

Nemcsak a hivatalos politikai diskurzusban, de nemzetközi értékelésekben is a mai napig úgy 

tekintenek e jogi dokumentumra, mint amely nyelvi emberi jogi, valamint oktatási 

szempontból is tükrözi a nyelvi kisebbségek jogait megfogalmazó legmodernebb nemzetközi 

jogi instrumentumok szellemét, amely a kisebbségi önkormányzatisággal, a kulturális 

autonómiával együtt garantálja azokat a kereteket is, amelyeken belül, e nyelvek 

átörökítésének mára elsődleges színterévé válva, a tizenhárom
2
 nevesített hazai nemzeti és 

etnikai kisebbség anyanyelvi oktatása folyhat. 

Az elmúlt években szemlátomást megnövekedett azoknak a nyelvi sokféleséget 

valamilyen szempontból tematizáló – nemzetközi gyűjteményes köteteknek, monográfiáknak, 

tanulmányoknak a száma, amelyekben a kelet-közép-európai nyelvi elrendezések, különösen 

a kisebbségi nyelvek helyzetének elemző bemutatása a nyugat-európaival ha nem is mindig 

azonos súllyal, de egyre erőteljesebben szerepel. Ezek a munkák a magyarországi kisebbségi 

nyelvek, a nyelvi és kulturális sokszínűség kisebbségi törvényben deklarált védelmét nem 

egyszer különleges, követendő példaként jelenítik meg, egyben kiemelik, hogy mindez nem 

csupán az uniós csatlakozás 1993-as koppenhágai kritériumai teljesítésének következménye, 

hanem természetesen adódik az Osztrák-Magyar Monarchia multietnikus, többnyelvű 

elrendezéséből. 

E megközelítés azonban a legnagyobb jóindulattal is elnagyoltnak tekinthető a történeti 

ideológiai kontextus ismeretében, de akkor is, ha egyszerűen szembesülünk a nyelvi 

valósággal, netán az önmagukban sem problémamentes népszámlálási adatokat vagy ha a 

létező szociológiai-szociolingvisztikai vizsgálatok eredményeit tekintjük. Ezek a tények – 

már a kisebbségvédő rendelkezések (lásd Kisebbségi törvény; Regionális vagy Kisebbségi 

Nyelvek Európai Kartája) megfogalmazásának/aláírásának pillanatában is – a nyelvi 

változatosság drámai méretű visszaszorulásáról árulkodnak, így a nyelvi és kulturális 

sokféleség, az identitás(ok) szabad vállalása, az anyanyelvhasználat mellett a stabil 

kétnyelvűség is sokkal inkább valamiféle mitikus vízióként, mintsem elérhető 

szociolingvisztikai realitásként jelenik meg. A törvényben nevesített kisebbségek jó részére a 

nyelvcsere előrehaladott volta jellemző
3
 (Borbély 2001; Bartha–Borbély 2006). 

A jelen tanulmánynak nem lehet célja, hogy elemezze a kisebbségi jogi szabályozással és 

a jogok gyakorlati megvalósításával kapcsolatos problémákat, sem pedig az, hogy a 

magyarországi kisebbségek helyzetét, a nyelvcserét elősegítő tényezők mindegyikét 

részletesen bemutassa. (E kérdésekre lásd például Borbély 2001; 2002; Bartha–Borbély 2008; 

Erb–Knipf 2000; Garami–Szántó 1992; Gyivicsán 1993; Kemény et al. 1976; Kontra 1997b; 

Manherz 1998; Réger 1979; Uhrin és mtsai 2006; Uhrin–Zsilák szerk. 2008). E helyett azt a 
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hipotézist kívánom tesztelni, mely szerint a kétnyelvűséggel kapcsolatos nyelvideológiai 

koncepciók, tévhitek a sztenderd, normatív, a változatosságot kizáró nyelvészeti felfogással 

karöltve ma is jelen vannak, sőt újraértelmeződnek különféle kontextusokban, s hogy a 

támogató jogi lehetőségek ellenére meghatározó szerepet játszanak az egyének, családok 

nyelvválasztási, iskolaválasztási döntéseiben, nyelvi önértékelésében, kétnyelvűségük 

kimenetelében. Mindezt empirikusan is megerősítik a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési 

Pályázatok (NKFP) által támogatott, 2001 és 2004 között hat magyarországi kisebbségi 

közösségben végzett országos szociolingvisztikai kutatásunk (lásd Borbély 2007; Bartha 

2007; Tuska jelen kötet; Erb jelen kötet) eredményei. 

Amint korábban szó volt róla, egy társadalomban létező nyelvhasználati gyakorlatok és a 

nyelv(ek)hez kötött elképzelések szoros kapcsolatban vannak az adott társadalom hatalmi és 

politikai elrendezésével (vö. Blommaert–Verschueren 1998; Gal–Woolard 1995); nyilvánvaló 

tehát az összefüggés a nyelvek megtartása, visszaszorulása, társadalmi szerepeik megoszlása 

és a fennálló hatalmi-politikaiideológiai viszonyok között. A nyelvi kontaktusok, a 

nyelvmegtartás és a nyelvcsere dinamikájának értelmezéséhez tehát, akár a hatalmi elit 

(kormányzat, akadémiák, szakmai körök, gazdasági érdekcsoportok stb.), akár az azzal 

szemben álló, eltérő érdekeket képviselő közösségek és csoportok törekvései felől szemléljük, 

a politikai aktivitás kategóriái mellett legalább annyira fontos a nyelvhez kötődő ideológiák 

szerepének számba vétele is.
4
 A nyelv(ek)ről, a nyelvváltozat(ok)ról, a nyelvhasználatról, a 

kétnyelvűségről, etnicitásról, a nyelvhasználat társadalmi kategóriákkal való viszonyáról 

szóló kulturális ideák, az a mód, ahogyan az emberek megismerik, konceptualizálják, 

megértik nyelvi gyakorlataikat, egyrészt befolyásolja e gyakorlatok változását (Gal 2006), 

másrészt elválaszthatatlan az identitás és a hatalom kérdésétől egy-egy adott társadalomban 

(Woolard 1998). Ezek a nyelvideológiák különböző utakon ágyazódnak be a nyelvről, 

kétnyelvűségről való mindennapi gondolkodásba: az európai nyelvészeti hagyományokra 

épülő, tudományos munkákban is megjelenő „nyelvészeti” elképzeléseken keresztül, amelyek 

azután „legitimálódnak” a szakkönyvekben, az iskolai tankönyvekben, a tanárképzésben, a 

közoktatásban, a médiában
5
 stb. E „tudományos” és laikus vélekedések értelmezése, 

értékelése és formálása a nyelvészek feladata és társadalmi felelőssége. 

A kérdés tehát, miszerint a régióban nyelvi-kulturális értelemben mára leghomogénebbnek 

tartott társadalom (vö. Wolczuk 2000; Majtényi 2005) milyen mértékben és milyen módon 

alkalmas egy többnyelvű és többkultúrájú politikai és nyelvi közösség kialakítására, a magyar 

állampolgárok összességét érinti. Egy erősen monolingvis-monokulturális szemléletű 

társadalmi környezet, oktatási gyakorlat áll szemben az új évezredben – némiképp megkésve 

– egy hivatalos (ám korántsem problémamentes) nyelvoktatás-politikával
6
, melynek legfőbb 

eleme a nyelvi sokszínűség és a többnyelvűség támogatása (vö. Nyelvoktatás-politikai arculat 

2002–3). 

 

3. A két- és többnyelvűség kérdéséről 
Több alkalommal összefoglaltam a kétnyelvűséggel kapcsolatos tévhiteket, szembesítve őket 

tudományos tényekkel (lásd pl. Bartha 1999). Az imént vázolt kontextusban, amikor a 

kisebbségben élő magyar beszélők kétnyelvű nyelvhasználatát nyilvánosan kigúnyolják; 

amikor a magyarországi román hallgatót egyetemi oktatója megbélyegzi, hogy nem tud jól 

románul, amikor nem a romániai sztenderd formát, hanem anyanyelvét használja; mikor a 

vegyes házasságban élő szülőket a gyermekorvos óva inti attól, hogy mindkét szülő saját 

nyelvén beszéljen a gyerekkel, mondván, egyiket sem tanulja meg és súlyos károsodásai 
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lesznek; amikor nem népszerűsítik a körülöttünk élő kisebbségi nyelveket az oktatásban, s 

első idegen nyelvként a gyermekek többsége angolt tanul; közben mások az angolban akkora 

fenyegető veszélyt látnak, amely szerint lassan a családok otthon is angolul fognak beszélni; 

ugyanakkor a magyar állampolgárok 42%-a képes az anyanyelvén kívül egy másik nyelven 

egyáltalán megnyilvánulni (vö. Special Eurobarometer 2006) továbbra is időszerűnek tűnik a 

sztenderd, monolingvis szemléletet tükröző téves vélekedések közül néhányat kiemelni. 

 

 Kétnyelvű az, aki mindkét nyelvén anyanyelvi folyékonysággal rendelkezik. 

 A kétnyelvűség az egynyelvűséghez képest kivételes jelenség, olyan nyelvi elrendezés, 

amely néhány országra korlátozódik, ily módon a Föld lakosságának szűkebb 

hányadát érinti. 

 A kétnyelvűvé válás egyedüli természetes módja, ha valaki két nyelvet születésétől 

fogva családban, párhuzamosan, esetleg kisgyermekkorban, egymás után sajátít el. 

 A két vagy több nyelvvel való kapcsolatnak e nyelvek tökéletes ismeretétől eltérő 

formái (pl. kisebbségi helyzetek) egyértelműen károsan befolyásolják az egyén 

mentális, kognitív, érzelmi fejlődését (mentális retardáció, dadogás, balkezesség 

stb.), iskolai teljesítményét, gátolják későbbi társadalmi beilleszkedési, érvényesülési 

esélyeit. Erre a helyzetre többen használják a félnyelvűség, kettős félnyelvűség 

fogalmát. 

 A két- és többnyelvűség vizsgálata a nyelvtudománynak egy igen jól körülhatárolható, 

szűk területe: a kétnyelvűség leginkább nyelvészeti kérdés. 

 

3.1. Az egynyelvűség elsődlegességéről 

A kettős egynyelvűségi szemlélettől, a tökéletes kétnyelvű feltételezésétől (vö. 3.2.) szinte 

elválaszthatatlan, hogy az európai és az észak-amerikai emberek többsége sokáig úgy 

vélekedett, miszerint a kétnyelvűség kivételes jelenség, amely csupán néhány országra 

korlátozódik. Következésképpen a világon élő beszélők nagyobb része egynyelvű. 

Körülöttünk ma is sokan természetesnek tartják/tartanák, ha Magyarország lakói magyarul, a 

Szlovákiában élők kizárólag szlovákul beszélnének, de azt is, hogy az amerikaiak 

mindegyikének angol az anyanyelve. 

Ez a felfogás, amely a közép-kelet-európai régióban az uniós csatlakozás után újra erősen 

él, az állam, nemzet és a nyelv elválaszthatatlanságának hitében, a nemzeti és a nyelvi egység 

azonosításának igényében gyökerezik. Tudjuk ugyanakkor, hogy a „valódi nemzetállam” egy 

idealizált, politikailag és ideológiailag kialakított konstrukció, s a mindenkori történeti, 

politikai változásokból eredően az állam
7
 és a nemzet nem szükségszerűen egymást lefedő 

kategóriák. 

Noha Európa nyelvileg a legegységesebb kontinensnek számított, a két- és többnyelvűség 

kérdése az elmúlt évtizedekben bevándorlás útján vagy az Unión belüli migrációval történő 

népmozgások, az angol második nyelvként való terjedése, a regionális etnikai mozgalmak stb. 

gyökeresen új helyzetet és nyelvi elrendezéseket teremtettek. Több kelet-európai államban az 

egykori többség kisebbségi helyzetbe került, miközben eddig „láthatatlan” kisebbségek 

vívnak ki maguknak jogokat (pl. kasub, moldáv, fehérorosz stb.); Londonban ma 300 

közösségi nyelvet tartanak számon; vagy, miközben a flamand–vallon viszonyban a másik 

nyelvterület nyelvének kötelező oktatása nem sikertörténet, Belgium lakosságának nagy része 

mára legalább anyanyelvi–angol kétnyelvű; Fríziában, Katalóniában, a finnországi svédeknél 
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stb. nem ritka, hogy a napi érintkezéseikben az emberek három nyelvet használnak stb. A 

régióban is jól látszik azonban, hogy a fiatalabb nemzedékek számára a többnyelvűség egyre 

inkább természetesen adódó virtuális vagy fizikai valóság. 

 

3.2. A kettős egynyelvűség tévhite 
A kétnyelvűséget illetően a legszélesebb körben elterjedt, a sztenderd ideológiához leginkább 

kötődő elképzelés, amely értelmezhetővé teszi az „idegenszerűséget”, a „nyelvkeveredést” a 

„nyelvtisztasággal” szembeállító, a 90-es évekig igen népszerű s a kétnyelvű közösségek 

nyelvi önképét rendkívül kedvezőtlenül befolyásoló nyelvművelői vélekedéseket, az 

úgynevezett „kettős egynyelvűség” felfogás (Bloomfield 1933: 56), amely olyan ideális 

kétnyelvűeket feltételez, akik „tökéletesen”, az anyanyelvi beszélőre jellemző módon vannak 

birtokában két (vagy több) nyelvnek, úgy, mintha két egynyelvű létezne egyszerre egy 

személyben. A fenti követelményrendszernek – az emberek mindennapi tapasztalatai is ezzel 

állnak összhangban – aligha tud bárki is maradéktalanul megfelelni. 

A rendszeresen két vagy több nyelvet használó beszélők, éppen mert többségükben 

azonosulnak ezzel a véleménnyel, gyakran nem tartják magukat kétnyelvűnek, mert nem 

azonos a kompetenciájuk; mert a nyelveket eltérő funkciókban, regiszterekben és stílusokban 

használják; mert a saját változat „csak” nyelvjárási a többségi nyelvhez képest. Kívülről 

szükséges tehát tudatosítani, hogy mindezek éppen a változatos kétnyelvű (!) elrendezések 

velejárói, s hogy a „másik nyelvet” éppúgy jellemzi a beszélők közötti és beszélőn belüli 

változatosság. Az egyik oldalon tehát ott áll egy valamiféle elérhetetlen, idealizált kétnyelvű, 

a másikon pedig a beszélők mindennapi tényleges két- vagy többnyelvű gyakorlata. 

Az idézett NKFP-vizsgálat kérdőívében tehát tudatosan kerültek egymás mellé a 

kétnyelvűséggel kapcsolatos, látszólag egymást kizáró megközelítések. Az 1., 2., és 3. ábra 

összefoglaló eredményei ugyanis igazolják az intézményesült, domináns, a 

metadiskurzusokban is gyakran megjelenő ideológiák (1. ábra) és a nyelvhasználati 

tapasztalatokból építkező, alulról jövő elképzelések (2., 3. ábra) dialogikus viszonyát, egyben 

az attitűdformálás lehetőségét. 
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1. ábra 

 

 
 

2. ábra 
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3. ábra 

 

 
 

3.3. A kétnyelvűség kialakulási módjaival kapcsolatos elképzelések és a tökéletes 

anyanyelv 
Egy másik intézményesült vélekedés, amely a kettős egynyelvűségi (frakcionális) 

elképzelésből vezethető le, miszerint csak azok érhetnek el két nyelvben ilyen „tökéletes”, 

anyanyelvi jártasságot, akik e nyelveket születésüktől fogva családban, párhuzamosan, 

esetleg kisgyermekkorban, egymás után sajátítják el: ily módon ez lehet a kétnyelvűvé válás 

egyedüli természetes módja. A kétnyelvűvé válás vitathatatlanul gyakori módja ma 

Európában a kétnyelvű család, ám éppannyira létrejön kisebbségi helyzetben, ugyanakkor itt 

és a világ más részein számos egyéb módon is létrejöhet kétnyelvűség. Az egyéneket, a 

közösségeket, mind pedig az államokat illetően jó néhány típusa és számtalan megvalósulási 

formája létezik. 

Mindennapos tapasztalat, hogy azok, akik nem kisgyermekkorban és/vagy intézményes 

keretek között váltak egy második nyelv rendszeres használóivá, nem azonosítják magukat 

kétnyelvűként. A kétnyelvűség és a „természetes elsajátítás” összekapcsolásának ideológiája 

intézményesül az által, hogy az oktatáspolitika és gyakorlat mesterségesen szembeállítja a 

második és az idegen nyelvet (kritikájára lásd Bartha 1999). 

 

3.4. Két- és többnyelvűség: Előny vagy hátrány? 

Széles körben elterjedt az a deficit-elképzelés, amely szerint a két vagy több nyelvvel való 

kapcsolatnak a nyelvek tökéletes ismeretétől eltérő változatos formái, amikor az egyik vagy a 

másik nyelv mind kommunikatív szerepeit, mind a nyelvi készségeket illetően dominánsabb a 

másikhoz képest, mint a kisebbségi helyzetekben élők kétnyelvűsége, egyértelműen károsan 

befolyásolják az egyén mentális, kognitív, érzelmi fejlődését, gátolják későbbi társadalmi 

beilleszkedési, érvényesülési esélyeit. Erre a helyzetre ma is többen használják a 
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félnyelvűség, kettős félnyelvűség fogalmát. Európa keleti részén az emberek a 

bilingvizmusnak ezen megvalósulásait voltaképpen nem ítélik kétnyelvűségnek. 

Mit mondhatunk valójában a kétnyelvűségnek a személyiségre gyakorolt negatív 

hatásairól? A bilingvizmus szerteágazó kérdéskörének hiányos ismerete következtében, egy 

többnyelvű-többkultúrájú társadalmi környezet kialakításának igényével fellépő 

oktatáspolitikai közegben különösen elgondolkodtató, hogy ma is megjelennek azok a fentebb 

említett nézetek, amelyek egyértelmű hátrányként értelmezik e jelenséget. Noha az egyének 

kétnyelvűsége olykor valóban jelenthet hátrányt, s a kérdésre vonatkozó kutatási eredmények 

olykor ellentmondásosak, a 60-as évektől kezdve vizsgálatok sora igazolja, hogy megfelelő 

körülmények között a kétnyelvűek sok tekintetben jobb verbális és nem verbális 

eredményeket mutatnak, mint az egynyelvűek. Megfelelő módon fejlesztett kétnyelvűségben 

az egynyelvű gyermekekéhez képest korábban kialakuló és nagyobb fokú metanyelvi 

tudatosság; jobb érzelmi alkalmazkodó készség, jobb fogalomalkotási készség, további 

nyelvek könnyebb elsajátításának képessége stb. jellemzi a kétnyelvűeket. A legújabb 

kutatási eredmények pedig a felnőttkori kétnyelvűség kedvező hatásairól számolnak be 

(Bialystok et al. 2004) 

Kontra Miklós 1997-ben a Korunk című folyóiratban a következőket írja: „Az elmúlt hat-

hét évben a magyar határokon belül s kívül egyaránt azt tapasztaltam, hogy a kétnyelvűséget 

a magyarok valami rossznak, kerülendőnek, ördögi praktikának tartják. Akárhány nem 

kizárólag szakembereknek szóló konferencián vettem részt, de tarthattam előadást tanároknak 

is bárhol, a „kétnyelvűséget” legtöbbször valami viszolygással terhes aura vette körül. A 

normális emberekkel (tehát nem a céhbeli nyelvészekkel) folytatott vitáimat rendre 

elvesztettem, s fogalmam sem volt, miért. S akkor 1996 novemberében Pozsonyban, a 

Magyar Kulturális Intézetben rendezett kétnyelvűségi konferencia egyik vitájában rájöttem, 

mi a baj. Aki nálunk szájára veszi a „kétnyelvűséget”, kizárólag szubtraktív kétnyelvűségre 

gondol, vagyis a kétnyelvűség azon formájára, amelyben az egyik nyelv kiszorítja a 

használatból a másikat. Aki pedig a kétnyelvű oktatás/iskolai kérdéseiről ejt szót, kizárólag az 

asszimiláló oktatásra/iskolára gondol. […] A magyarok [– hozzáteszem, a magyarországi és 

más régióbeli kisebbségek is, B.CS. –] egyedül a szubtraktív kétnyelvűséget és kizárólag az 

asszimiláló kétnyelvű oktatást ismerik, ezért viszolyognak a kétnyelvűségtől. Nincs 

tudomásuk arról, hogy a világ boldogabb tájain van additív kétnyelvűség is, és vannak olyan 

kétnyelvű iskolák, amelyek nem az állami asszimiláció eszközei, hanem olyan intézmények, 

ahol a gyerekek semmit sem vesztenek, de sokat nyernek, ha elsajátítanak egy második 

nyelvet.” (Kontra 1997a) 

 

4. Mit tehet a kutató? 

A kétnyelvűséggel kapcsolatos nyelvideológiai koncepciók, tévhitek a sztenderd, normatív, a 

változatosságot kizáró nyelvészeti felfogással karöltve formálódnak, értelmeződnek újra a 

mai napig különféle kontextusokban. Ezek az elképzelések tehát máig jelen vannak a 

tudományos diskurzusban, a többségi vélekedésekben éppúgy, mint ahogy kimutatható 

hatással vannak az oktatási rendszerre és gyakorlatra, kisebbség- és nyelvoktatás-politikára 

vagy a nyelvi tervezés, menedzselés lépéseire, egyszersmind az egyének, családok 

nyelvválasztási, iskolaválasztási döntéseire, nyelvi önértékelésére – kisebbségben és 

többségben egyaránt. 

Tárgyukból adódóan a két- és többnyelvűségre, kisebbségi nyelvekre irányuló 

szociolingvisztikai kutatások sohasem lehetnek teljesen öncélúak. Mind a kisebbségi nyelvek 
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helyzetét, a többnyelvű elrendezéseket szélesebb társadalmi összefüggéseiben feltáró 

makroszociolingvisztikai, mind pedig az egy-egy konkrét közösségben zajló társadalmi-

nyelvi változásokat elemző etnográfiai, interakcionális munkák eredményei hozhatnak, sőt 

kell, hogy hozzanak – általános tudományos hozadékuk mellett – társadalmi, kulturális, 

oktatási hasznot is. Meggyőződésem, hogy szervesen illeszkednünk kell ahhoz a kutatói-

kutatási gyakorlathoz, amely relativizálva saját kutatói szerepét is, az „objektív tények”, az 

eredmények szaktudományos leírása mellett, a vizsgált csoportok, közösségek attitűdjeit, 

nyelvideológiáit feltárva, saját belső fogalomrendszerét is felhasználva, főként e közösségeket 

magukat szeretné olyan tudományos információkhoz juttatni, amelyek hatással vannak nyelvi 

elképzeléseikre, attitűdjeikre, ítéleteikre, kiindulásai lehetnek későbbi nyelvi döntéseiknek. A 

funkcionális többnyelvűségre (vö. 1+2 vagy 2+1 nyelv) nem úgy kell tekintenünk, mint egy 

felülről előirányzott s kötelezően végrehajtandó uniós politikára, hiszen ez ma Európa számos 

országában a magán-, munkahelyi, közösségi, közéleti érintkezések mindennapi nyelvi 

valósága; egyéni, közösségi és társadalmi érdek. 

Minél több helyen szükség volna tehát arra, hogy a tudományosan releváns eredmények, 

adatbázisok, szakmai kompetenciák, intézmények az interneten keresztül is hozzáférhetővé 

váljanak. Így a közönség széles köre szólítható meg, egyben szakmai sztenderdet is 

közvetíthetünk a szóban forgó kérdésekben, fontos lépésként az attitűdformálásban a 

családtól egészen a politikai döntéshozókig. Az oktatás és a média a másik két kiemelt 

színtere a kétnyelvűséggel kapcsolatban kialakult egyoldalú szemlélet átformálásának. Ahhoz 

azonban, hogy az emberek valóban többnyelvűvé váljanak, s hogy az egyének és közösségek 

repertoárjában az anyanyelveknek hosszú távon is kitüntetett, stabil helye legyen, a 

szociokulturális nyelvészet képviselőire még nem kevés feladat vár. 

A helyzet talán nem reménytelen, hiszen a részleges ismeretek, tévhitek, laikus 

elképzelések, olykor áltudományos nézetek megjelenésével egy időben a fenti kérdésekről 

szóló politikai, közéleti, tudományos és mindennapi diskurzusok hátterében ott áll a globális 

és regionális nyelvkörnyezettani kontextus átalakulásának ténye, az informatikai és 

kommunikációs technológiai robbanás korszaka, amikor is felértékelődnek azok a 

koncepciók, amelyek a nemzedékek, a társadalmi csoportok, valamint a különböző etnikumok 

és kultúrák közötti társadalmi kommunikáció, a magas szintű két- vagy többnyelvűség 

fontosságát hangsúlyozzák; másfelől pedig a kisebbségek anyanyelvmegtartásának igénye 

egyre hangsúlyosabban artikulálódik. 

 

JEGYZETEK 
1 A tanulmány „A nyelvi másság dimenziói: A kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei” című NKFP 

5/126/2001 projektum, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (BO/00259/07), valamint az OTKA K60403 

támogatásával készült. A 2001 és 2004 között végzett NKFP-kutatás konzorciumvezetője Bartha Csilla 

és témavezetője Borbély Anna volt. 
2 2009. november 9-én ez a szám tizennégyre változott, amikor is a Magyar Köztársaság Országyűlése 

egyhangúlag megszavazta a Magyar jelnyelvről és a jelnyelv használatáról szóló törvényt, amely a 

magyar jelnyelvet önálló nyelvként, a siket közösséget pedig nyelvi kisebbségként ismeri el. 
3 A következő részlet egy magyarországi szlovák értelmiségi Szubjektív kép a magyarországi szlovák 

kisebbség helyzetéről című előadásából való, mely rendkívül kritikusan, egyben reflexív módon mutatja 

be a szlovákság és részben a többi nemzeti kisebbség helyzetét: 

„Hogyan értékelem összességében kisebbségünk helyzetét? Rossz-e, vagy jó? A válasz attól függ, mely 

kritériumokat részesítem előnyben. Ha a nemzetiség – mint nyelvi és kulturális kisebbség – túlélése a 

legfontosabb kritérium, akkor a helyzet tragikus. Nem hiszem, hogy esélyünk lenne a fennmaradásra 

ilyen társadalmi és anyagi feltételek mellett, a kormány és a parlament politikai jóindulatának ilyen 
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hiánya mellett. Ebből a szempontból a magyar nemzetiségi politika a legrosszabb az egész régióban, 

mivel nem képes kisebbségeinek teljes nyelvi asszimilációját megakadályozni. 

Nem állíthatom azonban, hogy erős politikai nyomás alatt lennénk. Nem kényszerülünk feladni nemzeti 

identitásunkat. Ebből a szempontból a helyzet jó. De a kormány politikája velünk szemben kétarcú. Nem 

fordít ránk sok figyelmet, mert valószínűleg tudatában van annak, hogy nem vagyunk képesek politikai 

önvédelemre. Nem vagyunk öntudatos határon túli magyarok, nincsenek politikai ambícióink és nincs 

bátorságunk panaszainkkal nemzetközi fórumokhoz fordulni. Mi jó kisebbség vagyunk, szófogadók, 

lojálisak, talán egy kicsit szolgalelkűek is. Énekelünk, táncolunk, szeretjük a hazánkat, nem nyilatkozunk 

róla gyalázkodva és nem gátoljuk a kormány politikai ambícióit, amikor nyomást gyakorol a szomszédos 

országokra azzal a céllal, hogy olyan jogokat is kikényszerítsen az ottani magyar kisebbségeknek, 

amelyek nekünk sincsenek. A szomszéd államok nem csak a gazdasági sikerekért irigyelhetik 

Magyarországot, hanem békeszerető és alkalmazkodó kisebbségeiért is.” (Elhangzott egy békéscsabai 

konferencián, 2000. október 13-án, szlovák nyelven; 

http://www.nemzetisegek.hu/etnonet/archiv/forum/sipicki.htm) 
4 A nyelvideológiai elemzés a maga kapcsolatrendszerében vizsgálja a nyelvi tudatosság, a nyelvi hiedelmek, 

érzések és gyakorlatok összefüggéseit és mindezek politikai-gazdasági hatalommal való kapcsolatát 

(Kroskrity 2009: 72). Az elméleti megközelítésekre és elemzésekre lásd: Woolard–Schieffelin 1994; 

Schieffelin és mtsai 1998; Woolard 1998; Kroskrity 2000; 2004; 2009. Magyarul vö. Bartha 2007; Szalai 

megjelenőben. 
5 A nyelvideológiák nemzetközi szakirodalma alapján az alábbiakban összefoglaltam néhány jellemző 

vonást, melyek egy része szoros rokonságot mutat az attitűdökkel is. (A két fogalom kapcsolatának 

részletesebb bemutatására lásd Bartha 2007). 

– Összetett, a társadalmi valóság (történeti, társadalmi, politikai, ideológiai, gazdasági stb. elrendezések) 

részben szubjektív értékelési folyamatában jönnek létre; 

– Dialogikusak és reflexívek: konkrét nyelvhasználati formák, nyelvváltozatok, nyelvek, nyelvhasználati 

módok, nyelvi változások, beszélők, beszélői csoportok, egész közösségek értékelését jelenthetik; 

– Lehetnek implicitek: az egyén által megválasztott nyelvhasználati formákban és a nyelvi gyakorlatokban 

mindenkor jelen vannak; 

– Lehetnek explicitek: metadiskurzusok; 

– Multiplicitás; 

– Egyéni és közösségi változatosságot mutatnak; 

– A domináns és ellenideológiák (hegemonisztikus vs. alulról jövő) versengése jellemzi; 

– Változnak; 

– A kutatót éppúgy jellemzi, mint a kutatottakat; 

– Kontextusszintjei: egyéni, csoportos/közösségi, intézményi, nemzeti, nemzetek feletti; 

– Az intézmények mint a (domináns) ideológiák terjesztésének és reprodukálásának színterei: oktatás; jog; 

média; tudomány; nyelvpolitika; nyelvi tervezés. 
6 A nyelvpolitika és a nyelvi tervezés elméletének egyik közismert nemzetközi szaktekintélye, Bernard 

Spolsky a következőképpen fogalmazza meg azokat a lépéseket, melyek mentén ténylegesen értékelhető 

egy állam nyelvpolitikája: „Egy állam vagy más egység nyelvpolitikáját akkor vizsgálhatjuk a 

legmegfelelőbben, ha azt az összetett nyelvi helyzet feltárásával kezdjük. […] A második lépésnek 

magában kell foglalnia a nyelvváltozatok lehetséges – szimbolikus és pragmatikai – értékeléséhez fűződő 

releváns elképzelések azonosítását. Mindezzel a háttérismerettel tárhatjuk fel a meghozott specifikus 

nyelvi menedzselési és nyelvi tervezési döntéseket, feltéve a kérdést: vajon volt-e bármilyen tényleges 

hatásuk a nyelvi elképzelésekre vagy a nyelvhasználati gyakorlatra.” (Spolsky 2004: 218; kiemelés 

B.Cs). 
7 A kétnyelvűség kiterjedtségét illetően azt mondhatjuk, hogy kb. 6-7000 beszélt nyelv áll szemben 200 

állammal, más szóval harmincszor annyi nyelv van, mint amennyi ország. A világ legtöbb 

beszélőközössége egynél több nyelvet használ rendszeresen, a többnyelvűség tehát korántsem kivételes 

elrendezés. Tény azonban, hogy e nyelvek kétharmada veszélyeztetett, s a népesség 70 százaléka a 

nyelvek kevesebb mint 12 százalékán osztozik. A Föld nyelveinek többsége olyan közösségekben 

használatos, amelyhez egyre kevesebb beszélő tartozik. Számos kutató egybehangzó – optimistább – 

előrejelzései szerint a világon ma beszélt nyelvek 50%-a ki fog halni az elkövetkezendő száz évben 
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(Krauss 1992; Skutnabb-Kangas 2000). Pesszimista számításaik szerint ez az arány megközelíti majd a 

90%-ot, így a fennmaradó 600-ból is kb. 300 olyan nyelv marad, amelyet a kihalás veszélye komolyan 

nem fenyeget. 
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Are these ways to multilingualism? Language ideologies, attitudes and language shift: 

the role of opinions about bilingualism in the maintenance of minority languages 
CSILLA BARTHA 

After some preliminary remarks on minority policy and potential impacts of Eastern 

enlargement of the EU in Central and Eastern Europe, I give a brief overview of the basic 

characteristics of the sociolinguistic and ideological context, as well as of minority policy and 

legislation concerning autochtonous minorities in Hungary. The article then proceeds to 

present data from a group research on attitudes to mother tongue and nationality identification 

based on national survey on ongoing linguistic and sociolinguistic changes within six 

linguistic minorities in Hungary: Boyash, Roma, German, Romanian, Serbian, Slovakian. 

Comparative analysis of various language shift arrangements, linguistic practices, attitudes, 

ideologies, and especially diverse identity constructions of the different linguistic minorities 

in our project makes it clear that the identification of community-specific factors not only 

broadens our understanding of the dynamics of language shift, but it also makes easier to 

determine the appropriate strategies, techniques and technologies proposed to reverse or 

decelerate the process. 
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Etnikai heterosztereotípiák a tarjáni német közösségben 

 

ERB MARIA 

 

1. Bevezetés 
Az ember kényszeresen sztereotípiákban gondolkodó lény, és mint ilyen presztízs- és 

stigmakategóriák mentén osztályozza az őt közvetlenül és közvetve körülvevő szociális 

környezetét – úgy az egyéneket, mint a kisebb-nagyobb társadalmi csoportokat. Az etnikai 

alapú, a mi és az ők dichotómiáján alapuló értékítéletek minden bizonnyal a 

legfrekventáltabbak közé tartoznak. Erre utal, hogy manifesztációjuk minden nyelvben és 

kultúrában a viccektől az etnikai csoportmegnevezések epitheton ornansain, illetve azok 

metaforikus-metonimikus konnotatív jelentésfejlődésén át a szólásokig, közmondásokig – 

hogy csak a legfontosabbakat említsük – igen sokrétű. Az etnikai kisebbségek sajátos 

helyzetük és többes kötődésük okán ezért kiváló alanyai, de ugyanakkor tárgyai is, 

Magyarország pedig – tekintettel a mindenkori országhatárok között élő nyelvi és etnikai 

kisebbség nagy számára, az első világháború előtt számarányára is – kiváló terepe az erre 

vonatkozó kutatásoknak. 

 

2. Adatgyűjtés és mintavétel 
Jelen tanulmány „A nyelvi másság dimenziói: A kisebbségi nyelvek megőrzésének 

lehetőségei” című, hat hazai kisebbség
1
 nyelvállapota, valamint az abban zajló aktuális 

folyamatok feltérképezését, de – nóvumként – ezeknek egymással való összevetését is célzó 

NKFP-projekt keretében és annak magyarországi németekre vonatkozó adatbázisát 

felhasználva jött létre. Az adatgyűjtés folyamán egyes nemzeti és etnikai csoportokat egy-

egy, a két legnagyobb kisebbség, a romák és a németek esetében két-két olyan település 

„képviselte”, amely a pars-pro-toto elv jegyében főbb paramétereit illetően – úgymint a 

település típusa, földrajzi elhelyezkedése, a kisebbségi lakosság számaránya, szociális 

rétegződése, nyelvjárása, a nyelvcsere foka – reprezentatívnak tekinthető az adott kisebbség 

vonatkozásában. A két magyarországi német kutatópont a Baranya megyei Bóly/Bohl és a 

Komárom-Esztergom megyei Tarján/Tarian volt. Az adatfelvétel egy 143, túlnyomórészt zárt 

alapkérdést tartalmazó kérdőív segítségével, az adott kisebbség nyelvén, erősen strukturált 

interjúk keretében, a 70 adatközlő kiválasztása pedig három szociális változó – az életkor 

(21–40; 41–60; 61–), a nem és az iskolai végzettség (alap-, közép-, felsőfokú) – 

figyelembevételével, rétegzett mintavétel alapján történt.
2
 

 

2.1. A kérdések fogadtatása: adatközlői reakciók 
Kérdőívünk IV. fejezetében 10 kérdés segítségével térképeztük fel a többségi nemzetre, 

illetve annak településen élő csoportjára (Mi a véleménye a tarjáni magyarokról? Milyen 

emberek ők?), a kibocsátó országokra, anyanemzetekre (Mi a véleménye a németországi 
németekről/osztrákokról? Milyen emberek ők?), valamint hat hazai nemzeti és etnikai 

kisebbségre vonatkozó (Mi a véleménye a magyarországi románokról / szlovákokról / 
szerbekről / horvátokról / szlovénekről / bolgárokról és a helyi romákról? Milyen emberek 

ők?) attitűdöket, etnikai sztereotípiákat és előítéleteket. A zárt kérdésekhez a következő 

opciókat kínáltuk fel: l) Jó véleményem van róluk; 2) Nincs se jó, se rossz véleményem róluk; 
3) Rossz véleményem van róluk. 
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A kutatás egészére vagy annak bizonyos kérdéseire vonatkozó, a konkrét válaszon 

túlmutató verbális és/vagy nonverbális adatközlői reakciók értékelésbe és elemzésbe történő 

beemelése egyre inkább polgárjogot nyer a szociolingvisztikai kutatásokban is. Fokozottan 

szükséges ez „kényes”, szubjektív adatok esetében, melyeknél az össztársadalmi szinten 

deklarált normaelvárások és a valós adatközlői vélemények között feszülő különbségek 

gyakran az előbbiek irányába „torzítják” az adatokat, s ez a negatív megítélések 

látenciaszintjének akár jelentős emelkedéséhez is vezethet. A különböző etnikai csoportok 

megítélésére vonatkozó kérdések közismerten ebbe a kategóriába tartoznak, mint ezt a tarjáni 

adatgyűjtés során is úgy a különböző adatközlői reakciók és reflexiók – ezek számaránya az 

egész kérdőív vonatkozásában ennél a kérdésblokknál volt messze a legmagasabb –, mint a 

semleges opciók – kérdésenkénti és összesített – magas százalékos megoszlásai is 

bizonyítják. 

 

1. ábra 

Etnikai heterosztereotípiák: összesítés 

 

 
 

A 10 kérdésre vonatkozó összesített adatok azt mutatják, hogy a tarjáni német közösségben 

csak nagyon kis mértékben (5,29%) élnek előítéletek különböző etnikai csoportokkal 

szemben, az adatközlők reakciói azonban részben módosítják, relativálják és magyarázzák is 

ezt a pozitív összképet: „Az adatközlő soha sem hazudik – válaszainak megfelelő értékelése 

az elemző tudásának függvénye” (Manning 1967: 315). A megkérdezettek egy része a 

„mérlegelő”, „rejtőzködő” kategóriába sorolható. Erről árulkodott mimikájuk, hezitálásuk, 

esetenkénti vonakodásuk („Nincs nekem senkivel semmi bajom.”; „Mindenhol vannak 

ilyenek is, meg olyanok is.”; „Hát, a svábok közt is van ilyen is, meg olyan is.”), 
visszakérdezéseik („Megy a magnó? Ezt most fölveszi?”) – hogy végül a semleges opciónál 

kössenek ki. Nem egy adatközlő több kérdés után kérte, hogy az előzőleg megjelölt negatív 

válaszát semlegesre javítsam. Ebben az óvatos stratégiában a lekérdezett tartalmak erősen 

szubjektív jellege, valamint a kérdésmegfogalmazás direkt módja mellett – melyek 

érzékenyebb adatközlőknél a labovi etikai dilemma határait látszottak súrolni – a hazai 
németség esetében egyéb, máig meghatározó tények is szerepet játszhatnak, főként az idősek 

és a középkorosztály egy részénél. Egyrészt az 1941-es népszámlálás, amelynek 

kisebbségspecifikus kérdései (nemzetiségi hovatartozás, anyanyelv) a háború utáni kitelepítés 
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és vagyonfosztás legfontosabb adatbázisát képezték, másrészt az itt marad(hat)ottakat 1945 

után sújtó, a kisebbségi lét minden színterét érintő, azt erősen korlátozó represszáliák, melyek 

a nyilvános véleményalkotás terén fokozottan óvatossá, visszahúzódóvá tették a népcsoportot. 

A semleges vélemények magas arányát – természetesen megengedve az ilyenek egyéb 

befolyásoló tényezőktől mentes meglétét – egyéb okok is magyarázzák, melyekre az egyes 

kérdéscsoportoknál térünk ki részletesebben. 

 

3. Vizsgálati eredmények 
A következőkben a többségi nemzetet képviselő, a településen a német közösséggel együtt 

élő magyarokra, a két anyanemzetre, valamint 7 hazai kisebbségre vonatkozó adatokat 

elemzünk. Megjegyezzük azonban, hogy a terjedelmi korlátok ehelyütt csak – elsősorban a 

teljes mintára vonatkozó – legfontosabb vizsgálati eredmények és összefüggések közlését 

teszik lehetővé.
3 

 

3.1. A tarjáni magyarok megítélése 

Kisebbség és államalkotó többség krónikusan általában nem konstans viszonyát már a köztük 

lévő státus – és hierarchiakülönbség is alapvetően meghatározza – a magyarországi németek 

esetében e viszonyra a 20. század, annak is elsősorban második világháborút követő 

évtizedeinek történései nyomják rá bélyegüket máig ható módon –, emellett azonban a 

közvetlen, helyi és személyes tapasztalatok is nagyban befolyásolják azt. Tarjánba 1737-től 

kezdődően több hullámban az Esterházy család telepített katolikus németeket – elsősorban 

bajor-osztrák területekről – a török idők alatti elnéptelenedést követően ott letelepedett 

református magyarok mellé. A két népcsoport számaránya már az 1780-as években 

stabilizálódik és szinte mind a mai napig változatlan: a németség kb. 70–80%-os arányával a 

többséget alkotja a településen.
4
 Magyarok újabb csoportjai csak 1945 után telepedtek le a 

faluban a háború utáni migráció és a szlovák-magyar lakosságcsere következtében: 1946 

folyamán különböző magyarországi helységekből 25, Egerlövőről 50, majd 1948-ban a 

felvidéki Szőgyénből további 42 család. Míg az „őslakos” magyarok és a németek viszonyát a 

békés egymás mellett élés és egymás kölcsönös tisztelete jellemezte, addig az újonnan 

érkezett csoportokra – akik a német lakosság vagyonfosztásának kedvezményezettjei voltak – 

ez már korántsem állt. Noha az ellentétek idővel csillapodtak, majd el is simultak, az idős 

valamint a középső korosztály egy részének válaszai és kommentárjai azt bizonyítják, hogy a 

helyi magyarok letelepedési idejük, illetve származási helyük szerinti differenciált, 

csoportelnevezésekben is manifesztálódó
5
 „kategorizálását” mind a mai napig számon tartják, 

s ez az attitűdökben is megnyilvánul. 

Az alábbi, teljes mintára vonatkozó kiértékelés alapján a tarjáni magyarok megítélése az 

osztrákok (lásd a 3. ábrát) valamint a magyarországi szlovák kisebbség (lásd a 4. ábrát) után a 

harmadik legpozitívabb. 
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2. ábra 

A tarjáni magyarok megítélése (N=70) 

 
 

„Csak” az adatközlők 4,3%-a van rossz véleménnyel róluk, 31,4%-uk pedig semleges 

álláspontra helyezkedett. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy ez utóbbi opciót választók között 

többen utólag, vagy hosszabb hezitálás után módosították eredetileg negatív véleményüket, 

amiben – az államalkotó nemzet helyi csoportjáról lévén szó – a fentebb részletezett okok és 

történelmi tapasztalatok elsősorban az azokat személyesen megélt adatközlőknél jelentős 

szerepet játszottak. 

A teljes mintában 4,3%-kal megjelenő negatív attitűdök szociális változók szerinti 

„azonosítása” is ezt támasztja alá: mind a legidősebb korosztály képviselőitől származnak. 

Míg a másik két generációból senki sem fogalmazott meg negatív véleményt
6
, addig a 61 év 

felettiek közül 15%, személyes, a háború után családjukat ért hátrányos 

megkülönböztetésekkel, retorziókkal, vagyon- és jogfosztással indokolva válaszukat. Sokan 

máig nem tudták feldolgozni azt, ami akkor történt velük. Egy női adatközlő a 

következőképpen fogalmazott: „Megbocsájtani? Keresztényként: igen. Elfelejteni? Soha!” 

Az idős generációnál még egy tény nehezítette a válaszadást: A vagyonfosztás egyértelmű 

kedvezményezettjei a magyarok újonnan, 1945 után érkezett csoportjai voltak, így a negatív 

attitűdök is rájuk vonatkoztak. A kérdés ugyanakkor a tarjáni magyarokat mint 

differenciálatlan, egységes közösséget kezelte, beleértve a magyar „őslakosokat” is, akikről 

viszont senki sem nyilatkozott negatívan. A felejteni nem tudók mellett voltak azonban 

olyanok is, akik értékítéletükben mára pragmatikus módon túl tudták tenni magukat a 

történelmi sérelmeken: „Az idősek már nem élnek, a fiatalokat nem lehet felelőssé tenni.” 
Erre utal az is, hogy a 61 év feletti generáció 60%-a pozitívan nyilatkozott az együtt élő 

magyarokról. 

 

3.2. Az anyanemzetek megítélése 

A Buda 1686-ban történt visszafoglalása után az ország újranépesítését szolgáló akciók 

keretében felnémet, közelebbről közép-nyugat-német és kelet-felsőnémet, kisebb számban 

nyugat-felsőnémet területekről érkeztek német telepesek. A kibocsátó régiók alapján – és 

figyelemmel a 19. század utolsó harmadában és a 20. században bekövetkezett változások 
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nyomán létrejött német nyelvű államalakulatokra – kérdéseink két ország, a Német 

Szövetségi Köztársaság és Ausztria államalkotó nemzetére vonatkoztak.
7
 

Míg a befogadó magyar nemzet, illetve annak településen és a közelebbi régióban élő 

képviselőinek megítélése a majd háromszáz éves ko-areális együttélés során akkumulált 

jelentős tapasztalatokon alapul, addig az anyanemzetekre vonatkozó személyes tapasztalati 

horizont „tágulása” csak az 1980-as évek politikai változásai nyomán következik be. Jelentős 

szerepe van ebben, hogy csak a legfontosabbakat említsük, a határok átjárhatósága által 

lehetővé tett hosszabb-rövidebb németországi és ausztriai tartózkodásoknak – a tarjáni 

adatközlők 95,7%-a volt már legalább egyszer Németországban, 87,l%-a pedig Ausztriában –

, a testvértelepülési kapcsolatoknak, melyek kölcsönös látogatásokban és közös 

programokban is megnyilvánulnak. Tarján 1991-ben a Hessen tartományban fekvő 

Stauffenberggel, 1999-ben a bajorországi Kirchberggel írt alá együttműködési szerződést. A 

faluban több egyéni vállalkozó is dolgozik német/osztrák piacra, de vannak olyanok is, akik 

német/osztrák cégek magyarországi képviseletét látják el. Tarjánban igen aktív a nemzetiségi 

kulturális élet: a település családoknál elszállásolt anyaországi tánccsoportok és énekkarok 

részvételével immár 15. éve rendezi meg a háromnapos „Tarjáni zenei napok”-at. És végül, 

de nem utolsósorban nem lebecsülendő szerepet játszanak a véleményformálásban a 

kábeltévén keresztül fogható német és osztrák adók, melyek nemcsak az anyanemzetek 

közösségébe való virtuális integrálódás lehetőségét kínálják fel, de differenciált információs 

kapaszkodókkal is szolgálnak az anyanemzetek jobb megismeréséhez és ez által 

megítéléséhez is. 

 

3. ábra 

Az anyanemzetek megítélése (N=70) 

 

 

 
 

A 70 adatközlő válaszainak kiértékelése elsősorban a pozitív és semleges válaszkategóriák 

esetében, noha nem nagymértékű, de mégis „osztrák preferenciát” mutat. Fontos még 
megjegyezni, hogy a százalékos megoszlásokat a többségi nemzetre vonatkozókkal 

összevetve – ugyanakkor nem feledve az utóbbiak esetében szerepet játszó 

konfrontációkerülő stratégiákat – nem tapasztalható elfogultság az anyanemzetek irányába. 
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Ha az opciók végleges megoszlásukban nem is mutatnak statisztikailag releváns 

különbségeket, az adatközlők magatartása, válaszadási készsége annál inkább: míg a 

magyarok megítélésében igen visszahúzódóak voltak, addig a németekkel és osztrákokkal 

kapcsolatos véleményüket, gyakran sérelmeiket nagyon nyíltan és direkt módon fogalmazták 

meg – elsősorban az idős és a középgeneráció képviselői –, mint arra lentebb idézetek 

formájában még kitérünk. 

A két anyanemzetet igen sok adatközlő egyformán pozitívan ítélte meg, ugyanakkor 

egyesek, kommentárok formájában finom distinkciókkal is éltek: „Jó véleményem van a 
németekről, de az osztrákokról még jobb: barátságosabbak.” A pozitívabb „osztrák-kép” 

részben annak is köszönhető, hogy a velük kapcsolatos tapasztalatok nem olyan sokrétűek 

(„Az osztrákokkal nincsenek olyan jó kapcsolataink, nem ismerem őket annyira, 
Németországból több vendég jön.”), túlnyomórészt azonban arra vezethető vissza, hogy az 

Ausztriában beszélt német nyelv és a nyelvjárások többsége igen nagyfokú hasonlóságot 

mutat a tarjáni bajor-osztrák nyelvjárással: „Osztrákok között jobban érzem magam a nyelv és 

a mentalitás miatt.”; „Az osztrákok kedélyesebbek, barátságosabbak, és a nyelvük is közelebb 

áll hozzám.” Azt, hogy a nyelvi, kulturális és mentalitásbeli hasonlóságok komoly szerepet 

játszanak az attitűdökben, alátámasztják azok a pontosító megjegyzések, kiegészítések, 

amelyek a németeket területileg differenciáltan ítélik meg: „Nem mindegy, hogy honnan 

jönnek.” A délnémetekről, elsősorban a bajorokról jobb véleménnyel vannak, mint az 

északnémet területek lakosságáról, sőt, akadtak összehasonlítások a valamikori két német 

állam vonatkozásában is: „A németek barátságosak, precízek, elegánsak; távolságtartóak, de 
Bajorországban barátságosabbak, mint északon, ott egoistábbak.”; „A délnémetek, a bajorok 

rendesek, minél északabbra megyünk, annál rosszabbak, minél nyugatabbra megyünk, annál 

jobbak”; „Az ’eneszkások’ rendben vannak, de az ’endékások’ azt hiszik, hogy ők jobbak, 
mint a magyarok.” Volt olyan adatközlő is, aki „bajorpreferenciáját” a következőképpen 

indokolta: „A bajorok jobbak, a mezőgazdaság miatt ott mások az emberek.” A németek 

fennmaradó részének ugyanakkor csak a sommás „kékvérű poroszok” megjelölés jutott.
8
 

Általános népkarakterológiai attribútumokban sem volt hiány. Az osztrákok 

vonatkozásában a leggyakoribb pozitív minősítések – gyakran a németekkel összevetve őket 

– a következők voltak: nyíltak, barátságosak, nem leereszkedők, segítőkészebbek, lazábbak, 

közvetlenebbek, vendégszeretőbbek, barátságosabbak, higgadtabbak [mint a németek]. 

Akadtak, bár jóval kisebb számban, negatív jelzők is: „különbnek tartják magukat”; 
„leereszkedők”, „címmániások [cím ’titulus, rang’]”, „beképzeltek”, „büszkék”. A németek a 

válaszok alapján sokkal több negatív tulajdonsággal rendelkeznek – „pökhendiek”, 
„leereszkedők”, „büszkék”, „nem barátságosak”, „pofátlanok”, „lekezelők”, „beképzeltek”, 

fennhéjázóak”, „nagyképűek”; „büszkék a pénzükre”; „a németek nem olyan odaadóak”; 

„éreztetik felsőbbrendűségüket”; „azt gondolják, hogy ők valakik”; „büszkeség van bennük 
és a stílusuk leereszkedő”; „kihasználják az embert” –, de voltak, igaz kevesebben, akik 

éppen őket tartották szimpatikusabbnak, barátságosabbnak. 

 

3.3. Hét hazai kisebbség megítélése 

A 70 adatközlő hét hazai kisebbségre vonatkozó attitűdjeinek összesítése (Σ 490 válasz) a 

másik három vizsgált közösséghez képest a semleges opciók százalékos arányának jelentős 

emelkedését (72,4%) mutatja. 

Ennek oka azonban nem a többségi nemzet esetében gyakran konstatált „rejtőzködő” 

adatközlői stratégia vagy a tényleges semleges attitűd, hanem a megkérdezettek túlnyomó 
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részének tapasztalati, sőt sok esetben információs deficitje. A többség – a romák és a 

szlovákok kivételével – nem ismerte ezeket a népcsoportokat („Nem ismerem őket”), 

némelyekre az újdonság erejével hatott létezésük is („Élnek Magyarországon bolgárok / 
románok / szlovének / horvátok / szerbek?”), de voltak olyanok is, akiket már a 

népelnevezések hangzásbeli hasonlósága is megzavart („De hát, őket mát tetszett kérdezni!” 
[szlovákok vs. szlovének]) – így ők mind jobb híján, de szükségszerűen a semleges opciót 

választották. Ez a „túlsúly” természetesen kihatott a másik két válaszkategória arányaira is: 

pozitívan az adatközlők 21,6%-a, negatívan 6%-a nyilatkozott. Az egyes kisebbségekre 

lebontva az attitűdök a következő, differenciált képet mutatják: 

 

4. ábra 

A vizsgált kisebbségek megítélése kisebbségenként (N=70) 

 

 
 

Az adatsorok jól mutatják, hogy a magyarországi bolgárok, horvátok, szerbek szlovének és 

részben a románok, azaz a kislélekszámú és nem körülélő kisebbségek esetében kiugróan 

magas a tapasztalat híján állást foglalni nem tudók száma. A semleges opciók aránya a 

romáknál és a szlovákoknál a legalacsonyabb – ez az a két kisebbség, amely Tarjánban, 

illetve a környékbeli településeken él, így az adatközlők válaszaikban közvetlen, személyes 

tapasztalatokra hagyatkozhattak. De ugyanennél a két kisebbségnél messze a legmagasabb a 

pozitív attitűdök aránya is, ami a szlovákok esetében nem meglepő, hiszen a két kisebbség 

viszonya történeti távlatokban is mindig igen kiegyensúlyozott és konfliktusoktól mentes 

volt.
9
 A tarjáni roma kisebbség – a kérdésfeltevés rájuk vonatkozott – olyannyira kisebbség, 

hogy csak két családból áll. A megkérdezettek majd 50%-a pozitívan nyilatkozott róluk, ami 

a hasonló országos felmérésekkel egybevetve igen magas arány. Az indokló kommentárokban 

azonban, hangsúlyozottan elismerőleg és pozitív előjellel – „nincs velük semmi probléma”, 

„dolgos emberek”, „rendesen járatják a gyerekeket”, „rendben tartják a házat és a portát” –

, de visszaköszönnek a cigánysággal kapcsolatban elterjedt negatív sztereotípiák, amiket ez 

esetben egyértelműen felülírtak a helyi tapasztalatok. Arra, hogy előbbiektől az adatközlők 

egy része nem tudta függetleníteni magát – mint ahogy többen elmondták: a tarjáni romákról 

jó a véleményük, de az egész népcsoportra ez már nem áll –, utal a negatív megítélések 

17,1%-os aránya. 
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A hazai román és egy esetben a szerb kisebbségre vonatkozó negatív értékítéletek – 

melyekhez az adatközlők a tények tisztázása után is ragaszkodtak – eklatáns példái a negatív 

sztereotípiák alul- és félreinformáltság sajátos keverékéből eredő kialakulásának. A 

magyarországi románokat többen a házaló romániai románokkal és romákkal keverték össze, 

egy adatközlő pedig a szerbek délszláv háborúban elkövetett háborús bűneivel indokolta a 

szerb kisebbségről – melynek addig létezéséről sem tudott – alkotott negatív véleményét. 

 

4. Összegzés 
Tanulmányunkban az etnikai heterosztereotípiák hazai németek körében eleddig csak 

sporadikusan kutatott kérdését vizsgáltuk a tarjáni németek példáján. A kérdések tíz, a hazai 

németekhez való relációjukban különböző (többségi nemzet, anyanemzetek), valamint velük 

kisebbségi státuszukban megegyező etnikai közösségre vonatkoztak. A teljes körű elemzésre 

törekvés jegyében a kvantitatív adatok mellett nagy hangsúlyt fektettünk az adatközlői 

reakciókra, megjegyzésekre, melyek – betekintést nyújtva a tarjáni németek és a vizsgált 

népcsoportok közötti viszonyrendszerbe – minden esetben relativálták és pontosították a 

válaszarányokat. 

 

JEGYZETEK 
l A vizsgált kisebbségek: a beás, a német, a román, a szlovák, a szerb, a roma. „A nyelvi másság dimenziói: A 

kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei” című NKFP 5/126/2001 projektum konzorciumvezetője 

Bartha Csilla és témavezetője Borbély Anna volt. 
2 Tarjánban a terepmunkára 2003 októbere és 2004 áprilisa között került sor. 
3 Az adatsorok részletes elemzéséhez lásd Erb (2007). 
4 Az arányszám a származásra vonatkozik, amit az adatközlői becslések is megerősítettek. A 2001. évi 

népszámlálásnál ugyanakkor a 2812 tarjáni lakosból 608 fő (21,6%) vallotta magát német 

nemzetiségűnek, 332 fő (11,8%) német anyanyelvűnek, 652 fő (23%) kötődik német kulturális 

értékekhez és hagyományokhoz, 509 fő (18%) pedig családi és baráti körben használja a német nyelvet. 
5 Az őslakos magyarok csoportját többen a „mi magyarjaink” megnevezéssel különítették el a felvidékiektől 

(Felvideker < magy. felvidékiek), illetve a többi később érkezettől (Telepeschen < magy. telepesek). 
6 A középső korosztály 66,7%-a nyilatkozott pozitívan, 33,3%-a semlegesen, a 21–40 év közöttieknél 

ugyanezek az értékek 65%-ot, illetve 35%-ot tesznek ki. 
7 A státuszból következő felelősségvállalást elsősorban az előbbi ország gyakorolja. 8 Kuriózumként 

megemlítendő az az adatközlő, aki németekkel kapcsolatos negatív attitűdjét a Don-kanyart megjárt 

édesapja háborús emlékei befolyásolták, miszerint: „A háborúban a németek nagyon pimaszok voltak.” 
9 1945 óta egyre gyakoribbak a vegyesházasságok – elsősorban a szomszédos Tardos lakosaival –, amit 

nagymértékben elősegített a közös (katolikus) vallás. 
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Etnische Heterostereotype bei den Tarianer Deutschen 

MARIA ERB 

Der Beitrag basiert auf eine Teilmenge von empirischen Daten, die im Rahmen des Projektes 

„Dimensionen des sprachlichen Andersseins – Möglichkeiten der Bewahrung von 

Minderheitensprachen” 2003–2004 in der Tarianer deutschen Gemeinschaft erhoben wurden. 

Behandelt werden die in Form von geschlossenen Fragen von 70 Probanden erhobenen 

ethnischen Stereotype und Vorurteile einerseits in Bezug auf die Mehrheitsnation und die 

beiden Mutternationen, andererseits in Bezug auf sieben, im Lande lebende ethnische 

Minderheiten. 
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A tótkomlósi szlovákok sztereotípiái 

 

TUSKA TÜNDE 

 

1. Bevezetés 
A nyelvi másság dimenziói: A kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei című, az NKFP 

5/126/2001 számú projektum (konzorciumvezető: Bartha Csilla, témavezető: Borbély Anna) 

keretében zajló kutatást Tótkomlóson 2003 decemberében és 2004 januárjában végezte el 

négy nyelvészből (Tóth Sándor, Tuska Tünde, Uhrin Erzsébet és Zsilák Mária) álló 

kutatócsoportunk. A kutatók közül ketten a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének 

főállású, ketten pedig külső munkatársai. A kutatás megszervezésében, az adatközlők 

kiválasztásában a települési szlovák kisebbségi önkormányzat és szlovák szervezet vezetői 

voltak a segítségünkre. Precíz előkészítő munkájuknak köszönhetően jól haladtunk a 

kérdőívek kitöltésével, a hanganyag felvételével. Részt vettünk a kutatás időszakában zajló 

szlovák rendezvényeken, melyek szintén jó alkalmai voltak a szlovák nyelvhasználatra, 

kétnyelvűségre vonatkozó személyes adatgyűjtésnek. A terepmunka tapasztalatainak 

ismertetése előtt röviden jellemzem a magyarországi szlovákokat és bemutatom a kutatott 

települést. 

Tótkomlóst 1746-ban szlovák evangélikus telepesek alapították, akik a 18. század elején 

Magyarország északi megyéiből – a mai Szlovákia területéről – menekültek az Alföldre a 

növekvő jobbágyterhek, a túlnépesedés és a vallásüldözés elől. A Tót-Komlós településnév 

1746 óta létezik. Ebben az évben az 1742-ben Szentandrásra (ma: Békésszentandrás) települt 

szlovákok áttelepültek a Szentandráshoz hasonló, szintén Rudnyánszky József birtokához 

tartozó Komlós pusztára, és megalapították a községet. Tótkomlós azonban nem egy egyszeri 

betelepülés nyomán született meg, illetve született újjá (a Komlós településnév, mely a komló 

szóból származik 1415 óta ismert), hanem a szlovák telepesek kisebb-nagyobb csoportjainak 

egymást követő letelepedése eredményeként. A „honfoglalók” másik csoportja már 

Békésszentandrás érintése nélkül érkezett meg Komlósra, közvetlenül Nógrád és Pest 

megyéből, illetve Szarvasról (Gombos 1996: 41–125). Tótkomlós lakossága, mint a 

fentiekből kitűnik, a szlovák északi nyelvterület nem egyetlen vidékéről származik, hanem a 

közép-szlovák nyelvjárások déli csoportjaiból indult el déli irányba – esetenként átmeneti 

tartózkodási helyek közbeiktatásával – és jutott el végleges lakóhelyére, Komlósra. 

Tótkomlós mai szlovák nyelvjárása – hasonlóképpen, mint az írott emlékek – híven megőrizte 

e többféle nyelvjárási területről való származás nyelvi/nyelvjárási jegyeit. 

A kezdeti, mintegy 400–450 lelkes település néhány évtized alatt jelentősen gyarapodott: 

1773-ban már 2345 lakosa volt, a 19. század elején pedig Komlósról kirajzott szlovák 

családok hozták létre Nagylakot, Csanádalbertit és Nagybánhegyest. 

A népesség szaporodásával párhuzamosan kiszélesedett az iskolahálózat: a 19. század 

végén tíz evangélikus egyházi iskola működött, átmenetileg volt izraelita iskola is, majd a 

római katolikus egyházközség is létrehozta a maga iskoláját. Az egyháziak mellett 1909-ben 

megnyitja kapuit a hat tanerős állami elemi iskola. A közélet, közművelődés első szervezetei 

a 19. század végén alakult olvasókörök, egyletek és egyesületek voltak. A legjelentősebbek: a 

Polgári Olvasókör, az Iparos Olvasókör, a Földművelő Egylet, s az 1920-as években alakult 

Földműves és Munkás Otthon, valamint a Kisgazda Szövetség. E szervezetek kulturális 

tevékenységei közül kiemelkedik a dalkultúra, a népi zene ápolása, a szlovák és a magyar 

műkedvelő színjátszás magas fokú művelése (Szincsok 1996: 297–329, 428–440). A 
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tótkomlósiak például 1907 és 1947 között 108 szlovák nyelvű színdarabot adtak elő. A 

szlovák műkedvelő színháznak ezáltal meghatározó szerepe volt a szlovák irodalmi nyelv 

közvetítésében. A tótkomlósiak – mint már említettem – a közép-szlovák nyelvjárások közé 

sorolható nyelvjárásban beszélnek, amely közel áll a szlovák irodalmi nyelvhez. 

A szlovák irodalmi nyelv és a helyi nyelv összeházasításából is születnek irodalmi és 

helytörténeti munkákban kísérletek, amelyek közül Tomka Judit színdarabjait, s a lelkész A. 

Franciscinak Tótkomlósról 1931-ben megjelent szociográfiai jellegű leírását emelhetjük ki. A 

szlovák irodalmi nyelv passzívan is – az olvasókörök szlovák könyvállományán keresztül is – 

jelen volt Tótkomlós kultúrájában. 

Ugyanakkor a tótkomlósi szlovák evangélikus közösségnek nyelvi magatartásformáit és 

nyelvi értékeit nagymértékben befolyásolta az evangélikus egyház nyelve, a cseh Králici 

Biblia nyelve, amely a 16. század végétől a szlovák evangélikusok liturgikus és irodalmi 

nyelvévé vált. A latin mellett ezen a nyelven oktattak a szlovák evangélikus iskolákban is. Az 

evangélikus szlovákok beszélt szlovák nyelve, a nyelvjárás és a cseh egyházi nyelv között 

sajátos hierarchia alakult ki, normatív nyelvváltozatnak a bibliai cseh nyelvet (a bibličtinát) 

tartották (Gyivicsán 1996: 379–397; Zsilák 1996: 363–373). 

Tótkomlóson 1947-ig, a magyar–szlovák lakosságcsere lebonyolításáig a szlovák kultúra 

meghatározó szerepet töltött be mind a közösség kulturális életében, mind a mindennapi 

társadalmi kapcsolatokban, hétköznapi életében. E sokoldalúan rétegezett és gazdag tartalmú 

szlovák nyelvű kultúra jelen volt a kultúra mindhárom alaprétegében: a népi, az egyházi és a 

magas kultúrában. A polgári (elit) kultúra befogadója és hordozója, művelője és közvetítője 

elsősorban a középparaszti és az iparos réteg volt. A funkcionálisan gazdagon differenciált 

szlovák nyelv ma is él Tótkomlóson, bár több területen – elsősorban az egyházban és a 

családban – jelentősen visszaszorult. Továbbá nem egyenlő arányban vált aktív hordozójává 

minden generáció és társadalmi réteg. 

Tótkomlós 1993-ban városi címet kapott. A 2001. évi népszámlálás adatai alapján a 

településen 6547-en élnek, szlovák nemzetiségűnek 1159-en, szlovák anyanyelvűnek 1175-en 

vallották magukat. A szlovák kulturális értékekhez, hagyományokhoz 1370-en kötődnek. A 

nyelvet családi, baráti körben rendszeresen 1146 fő használja (KSH 2001). Tótkomlós 

szlovák lakosságának a szlovák szervezetek és az önkormányzat által becsült létszáma 

azonban a népszámlálási adatokat jóval meghaladja. Szerintük a népesség kb. 30–35%-a 

szlovák, illetve szlovák származású. 

A fenti tények alapján Tótkomlós megfelelt A nyelvi másság dimenziói: a kisebbségi 

nyelvek megőrzésének lehetőségei című projektum kutatási szempontjainak és elvárásainak. 

A Tótkomlósi Szlovákok Szervezete és a kisebbségi önkormányzat vezetői komoly 

segítséget nyújtottak a kutatás előkészítésében, megszervezésében. A terepmunka során 

egyértelmű pozitív fogadtatást, nagyfokú segítőkészséget tapasztaltunk mind a szlovákság 

hivatalos képviselői (kisebbségi önkormányzat, szlovák szervezet, iskola), mind az 

interjúalanyok körében. A megkeresést sokan megtiszteltetésnek vették, a kérdéseket 

érdeklődve fogadták, és készségesen válaszolták meg. A szlovák kérdőív kitöltése előtt 

többen szabadkoztak szlovák nyelvtudásukat illetően. A diplomások kivételével szinte 

valamennyien megjegyezték, hogy „Nem tudok én jól szlovákul.” Ez az adatközlők 

felfogásában azt jelentette, hogy csak a helyi nyelvjárást ismerik és az irodalmi szlovák 

nyelvet nem. Ez a szabadkozó magatartás egyébként jellemző a magyarországi szlovákokra, 

ha meg akarjuk szólaltatni őket szlovákul (Gyivicsán 1993: 57–58). A magyarázkodások 

ellenére az interjúalanyok többségével szlovák nyelven tudtuk kitölteni a kérdőíveket. 
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Megállapíthattuk, hogy az idősebb és középgeneráció képviselői nagyon jól beszélik még a 

komlósi nyelvjárást. Fordítani többször a fiatalokat kérdezve, illetve néhány fogalom 

esetében kellett. Az állampolgárság, nemzetiség, anyanyelv, kétnyelvűség fogalmaival sokan 

nincsenek tisztában. 

Kutatási tapasztalatként, az eredmények kiértékelése előtt, három általános megállapítás 

fogalmazható meg: 

– a szlovák nyelv és kultúra megőrzésében a megkérdezettek az iskolának szánják a 

legfontosabb szerepet, 

– a szlovákul tudó pap, a szlovák nyelvű hitélet hiányát a vallásos érzelmű tótkomlósiak 

negatívan élik meg, 

– az itt élő szlovákokra is az erős kettős kötődés a jellemző. 

 

2. Kisebbségi és többségi sztereotípiák és előítéletek 
Ebben az előadásban a sztereotípiákat, előítéleteket hoztam összefüggésbe az életkorral, a 

nemmel, az iskolázottsággal, a nemzetiségi iskolában való tanulás mértékével, a kisebbségi 

nyelvhasználati gyakorisággal, a nyelvmegtartással kapcsolatos attitűdökkel és az identitással. 

A kérdőív egyik kérdésblokkja, pontosan 15 kérdés terjedt ki az adatközlők mássággal 

kapcsolatos toleranciájára, illetve intoleranciájára. Véleményezniük kellett a környező 

településeken élő kisebbségeket, a Szlovákiában élő szlovákokat, a bolgárokat, akik tőlük 

tulajdonképpen távolabb élő népcsoport, valamint a siketeket, egy olyan embercsoportot, 

melynek tagjai nem csupán testi fogyatékosságukban különböznek a többségi társadalomtól, 

hanem egy (jel)nyelvi és kulturális kisebbségi közösséget alkotnak. 

 

2.1. Összefüggések az életkor, a nem, az iskolázottság és a nemzetiségi iskolában való tanulás 

mértéke és az előítéletek, sztereotípiák között. A kapott válaszok alapján megállapíthatjuk, 

hogy a többségi társadalom toleráns a tótkomlósi szlovák kisebbséggel, legalábbis 

nyelvhasználatukat illetően. Arra a kérdésre, hogy „Előfordult-e, hogy valaki rászólt önre, 

hogy ne beszéljen szlovákul?” (K101), 85,3% (58 fő) azt a választ adta, hogy soha nem 

szóltak rá, 11,8% (8 fő) azt, hogy ritkán, és 2,9% (2 fő) azt, hogy gyakran rászóltak. 

Az „Előfordult-e, hogy valaki rászólt önre, hogy ne beszéljen magyarul?” (K102) 

kérdésre 95,7% (66 fő) a soha, 4,3% (3 fő) a ritkán választ adta, és senkire nem szóltak rá 

gyakran, hogy ne beszéljen magyarul. 

Az „Előfordult-e Önnel az, hogy ezt mondták Önnek: BESZÉLJ MAGYARUL, MERT 

MAGYAR KENYERET ESZEL!” (K103) kérdésre 90% (63 fő) a soha választ adta, 8,6% (6 

fő) a ritkán, és 1,4% (1 fő) a gyakran választ. 

A tótkomlósi szlovákok véleménye az adatok tükrében a környező települések 

kisebbségeiről, a többségi társadalomról, a Szlovákiában élő szlovákokról, a siketekről és a 

bolgárokról a következő: 

Az eleki németekről (K104) 84,1% (58 fő) vélekedett semlegesen, tehát nincs róluk sem 

jó, sem rossz véleményük. 14,5% (10 fő) pozitívan és 1,4% (1 fő) negatívan vélekedett róluk. 

A kétegyházi románokról (K105) 82,4% (56 fő) semlegesen, 11,8% (8 fő) pozitívan és 

5,9% (4 fő) negatívan vélekedett. 

A csabai szlovákokról (K106) 81,2% (56 fő) pozitívan, 15,9% (11 fő) semlegesen és 2,9% 

(2 fő) negatívan vélekedett. A pozitív vélemény felé való eltolódás egyértelműen a saját 

csoporthoz, nemzetiséghez való tartozás és a személyes érintettség jele. Nehéz pontosan 

meghatározni, hogy mit is jelent a saját csoport fogalma. Allport szerint a legjobb 
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meghatározás, ha csak annyit mondunk, hogy mindazok személyek alkotnak egy saját 

csoportot, akik lényegében azonos jelentéssel használják a „mi” személyes névmást (Allport 

1977: 69). Jelen esetben a „mi” személyes névmás megfelelője a magyarországi szlovák 

kisebbség, illetve szűkebb értelemben a dél-alföldi szlovákság. 

A tótkomlósi cigányokról (K107) 69,1% (47 fő) vélekedett semlegesen, 17,6% (12 fő) 

pozitívan és 13,2% (9 fő) negatívan. Tótkomlós magyar, illetve szlovák lakosaira nem 

jellemző, hogy előítéletei lennének az ott élő cigánysággal kapcsolatban. Békés együttélés 

jellemző a település különböző nemzetiségeire. 

A tótkomlósi magyarokról (K108) 53,6% (37 fő) vélekedett pozitívan, 46,4% (32 fő) 

semlegesen és 0% negatívan. A nagyobb százalékban jelentkező pozitív vélemények egyfelől 

a komlósiak lokálpatriotizmusára, másfelől pedig egyértelműen a Tótkomlósra jellemző 

szlovák–magyar pozitív, illetve toleráns viszonyra utal. A statisztikai adatfeldolgozásból 

azonban az is kiderült, hogy a vizsgált közösség nagyobb százalékban nyilatkozott pozitívan a 

csabai szlovákokról – 81,2% (56 fő) –, mint a komlósi magyarokról – 53,6% (37 fő) –, ami 

arra enged következtetni, hogy lokálpatriotizmusuk a kisebbségi hovatartozásukkal szemben 

háttérbe szorult. 

A következő két kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy a komlósiak az általuk kevésbé 

ismert bolgárokról (K109) és siketekről (K112) hogyan vélekednek. A bolgárokról 73,5% (50 

fő) vélekedett semlegesen, és 26,5% (18 fő) pozitívan. Egyetlen negatív véleményt sem adtak 

az adatközlők. A siketekről 63,2% (43 fő) vélekedett semlegesen, 36,8% (25 fő) pozitívan. 

Ebben az esetben sem volt negatív válasz. 

A kérdésekre adott válaszok objektívnak tűnnek, hiszen többségében semlegesen 

nyilatkoznak a környező települések kisebbségeiről, akikről saját bevallásuk szerint keveset 

tudnak. Megállapítható, hogy az, hogy találkozott, beszélgetett-e valaki valamilyen másságot 

képviselő csoportok tagjaival, nem befolyásolja abban, hogy véleményt nyilvánítson, illetve 

véleményt formáljon a különböző népekkel, kisebbségekkel kapcsolatban. 

A Szlovákiában élő szlovákokról (K113) a tótkomlósiak többsége pozitívan nyilatkozott 

80% (56 fő). 20% (14 fő) adott semleges választ, tehát nincs sem jó sem rossz véleménnyel 

róluk. Senki nem vélekedett negatívan róluk. A szlovákiai szlovákokról alkotott pozitív 

vélemény egyértelműen személyes tapasztalatokon, a családok közötti barátságon és az 

intézmények közötti kapcsolatokon alapszik. Természetesen ehhez nagyban hozzájárul a két 

ország közötti kedvező politikai viszony is. 

Megnyugtató az a tótkomlósiak véleménye alapján elemzett statisztikai eredmény (K114), 

miszerint a többségi társadalom pozitívan viszonyul a hazai szlovákokhoz. 69,6% (48 fő) 

vélekedett így, 29,0% (20 fő) semlegesen és 1,4% (1 fő) pedig negatívan nyilatkozott. 

A megkérdezettek 58,2%-a (39 fő) szerint nem változott a magyarok és a szlovákok 

viszonya a közelmúltban (K115). 23,9% (16 fő) pozitív változást, 17,9% (12 fő) pedig 

negatív változást észlelt a közelmúltban. 

Összegzésképpen elmondható, hogy a tótkomlósi szlovákoknál sem a nem (K2), sem 

pedig az életkor (K4) nincs szignifikáns kapcsolatban az előítéletekkel, sztereotípiákkal. 

Egyedül az iskolai végzettség (K5) befolyásolta a válaszokat. Megállapítható, hogy az 

iskolázottság és az előítéletek, sztereotípiák kapcsolatára dominánsan a negatív összefüggés a 

jellemző. Ez azt jelenti, hogy minél iskolázottabb az adatközlő annál jobb véleménnyel volt a 

környező kisebbségekről. Azt gondolom, hogy ez az adat nem meglepő, hiszen más 

szociálpszichológiai vizsgálatokban is gyakran tapasztaljuk, hogy az iskolázottabbak 

általában toleránsabbak, elnézőbbek (Barcy–Diósi–Rudas 1996). 
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2.2. Összefüggés a nyelvhasználat gyakorisága és a sztereotípiák, előítéletek között. A 

tótkomlósiak 58,6%-a (41 fő) a magyar nyelvet használja a legtöbbet, 28,6%-a (20 fő) 

mindkét nyelvet egyformán használja, 12,9%-a (9 fő) pedig a kisebbségi nyelvet, azaz a 

szlovákot használja sűrűbben. 

Megállapítható, hogy a kisebbségi nyelvet használó adatközlők pozitívabban értékelik a 

magyarok viszonyulását a szlovákokhoz, mint azok, akik magyar nyelven beszélnek többet. 

 

2.3. Összefüggések a nyelvmegtartással kapcsolatos attitűdök és a sztereotípiák, előítéletek 

között. A kérdőívben 7 állítást soroltunk fel, melyek a nyelvmegtartás általános attitűdjeivel 

voltak kapcsolatosak (K86–92). Az adatközlők vagy egyetértettek, vagy ellenezték 

állításainkat. 

A (K86) állításunkkal, miszerint „A szlovák gyerekeknek meg kell tanulniuk szlovákul”, 
95,7% (66 fő) egyetértett, és 4,3% (3 fő) nem értett egyet. 

A (K87) állításunkkal, miszerint „Egy falubeli szlovák fiatalnak szlovákkal kell 

összeházasodnia”, 72,5% (50 fő) nem értett egyet, és 27,5% (19 fő) egyetértett. Ahogy a 

magyarországi szlovákok közösségének egészére, úgy a tótkomlósi szlovákokra is jellemző 

volt, hogy évszázadokon keresztül csak egymás között kötöttek házasságot. Az endogámia 

szokása később kezdett háttérbe szorulni és napjainkban már teljesen megszokottá váltak a 

vegyes házasságok. Napjainkban a házasságkötéskor a más nemzetiséghez való tartozás nem 

kizáró ok. 

A (K88) állításunkkal, miszerint „Ha egy falubeli szlovák fiatal magyarral házasodik, a 

gyereke nem fog szlovákul beszélni”, 67,2% (45 fő) nem értett egyet, míg 32,8% (22 fő) 

egyetértett. Szerintük a szlovák–magyar vegyes házasságban élők rendszerint a magyar 

nyelvet használják, így gyermekeik csak magyarul tanulnak majd meg. 

A (K89) állításunkkal, miszerint „A szlovák nyelv idővel el fog tűnni a faluból, hiszen itt 

mindenki magyarul fog beszélni”, 77,9% (53 fő) nem értett egyet, és 22,1% (15 fő) 

egyetértett. 

A (K90) állításunkkal, miszerint „Lényeges szlovákul tudni, ha a szlovák kultúra részévé 
szeretnénk válni”, 94,3% (66 fő) egyetértett, 5,7% (4 fő) pedig nem értett egyet. 

A (K91) állításunkkal, miszerint „Meg kell őrizni a szlovák nyelvet, hogy a szlovákság 

megmaradjon Magyarországon”, 97,l% (68 fő) egyetértett, és 2,9% (2 fő) nem értett egyet. 

A (K92) állításunkkal, miszerint „A szlovákokat lenézik ebben az országban”, 77,6% (52 

fő) nem értett egyet, míg 22,4% (15 fő) egyetértett. 

Azok a nők, akik nem értenek egyet azzal az állítással, hogy a szlovák nyelv idővel el fog 

tűnni a faluból, jó véleménnyel vannak mind a tótkomlósi szlovákokról, mind az ott élő 

magyarokról és a Szlovákiában élő szlovákokról. A szlovákiai szlovákokat kedvelik azok is, 

akik úgy vélik, hogy fontos megőriznünk kisebbségi nyelvünket ahhoz, hogy a szlovákság 

megmaradjon Magyarországon. 

Azokkal a nőkkel, akik szerint a szlovákokat nem nézik le ebben az országban, még soha 

nem fordult elő, hogy valaki megjegyezte volna, hogy ne beszéljenek szlovákul. Ők alkotják 

azt a csoportot is, akik jó véleménnyel vannak a siketekről. 

Azok a férfiak, akik annak ellenére, hogy azt állítják, hogy egy falubeli szlováknak 

szlovákkal kell összeházasodnia, jónak tartják a magyarok és a szlovákok közötti viszonyt. 
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Megállapítható, hogy azok az adatközlők, akik pozitívan nyilatkoztak a nyelvmegtartással 

kapcsolatban, illetve a nyelvmegőrzésre törekednek, nemtől függetlenül toleránsak az őket 

körülvevőkkel is. 

 

2.4. Összefüggések az identitás és a sztereotípiák, előítéletek között, Az identitással 

kapcsolatban a következő kérdésekre kerestük a választ. 

Milyen nemzetiségűnek tartja magát? (K14) A válaszadók 69,9%-a (48 fő) szlovák 

nemzetiségűnek, 21,8%-a (15 fő) mindkét nemzetiséghez tartozónak vallotta magát, és 8,7% 

(6 fő) a magyar nemzetiséget jelölte meg. 

A Mi az anyanyelve? (K15) kérdésre az adatközlők 67,6%-a (46 fő) a szlovákot jelölte 

meg, 19,1% (13 fő) mindkettőt, 13,2% (9 fő) pedig magyar anyanyelvűnek tartja magát. 

A Szülei szlovákok voltak-e? (K16) kérdésre a válaszadók 84,6%-a (55 fő) az igen, 

mindkét szülő szlovák (volt) választ adta, és 15,4%-a (10 fő) a csak az egyik szülő (volt) 
szlovák választ jelölte meg. 

Az Ön szlováknak érzi magát? (K22) kérdésre a megkérdezettek 75,0%-a (51 fő) igennel 

válaszolt, 13,2%-a (9 fő) szlováknak is és magyarnak is vallotta magát, és 11,8% (8 fő) 

magyarnak mondta magát. 

A megkérdezett férfiak közül azok, akik szlovák nemzetiségűnek tartják magukat (K14), 

és szlováknak is érzik magukat (K22), úgy gondolják, hogy Tótkomlóson a magyarok jól 

viszonyulnak a szlovákokhoz (K114), és jó véleménnyel vannak a csabai szlovákokról is 

(K105). Ugyanezek az „y” változók (K105, K114) mutattak szignifikáns hatást, mikor az 

anyanyelvvel (K15) hoztuk őket összefüggésbe. Tehát azok a férfiak, akik szlovák 

anyanyelvűnek tartják magukat, úgy gondolják, hogy Tótkomlóson jól viszonyulnak a 

magyarok a szlovákokhoz, és jó véleménnyel vannak a szomszédos csabai szlovákokról is. 

Érdekes, hogy a nők esetében nem volt szignifikáns korreláció az identitás és az 

előítéletek, sztereotípiák között. 

Az adatok tükrében egyértelműen konstatálható, hogy a többségi társadalom tolerálja a 

vizsgált kisebbség kultúráját, anyanyelvhasználatát, ahogy a Tótkomlóson élő szlovákság is 

az őket körülvevő többi kisebbséget, illetve a magyarokat. 

 

IRODALOM 

Allport, Gordon W. 1977. Az előítélet. Budapest: Gondolat Könyvkiadó. 

Barcy Magdolna–Diósi Pál–Rudas János 1996. Vélemények a másságról – előítéletek a 

fiatalok körében. Budapest: Animula Kiadó. 

Gombos János 1996. A község alapításának körülményei. A benépesült falu első évtizedei 

(1746–1800). A reformkortól a kiegyezésig (1800–1867). In: Szincsok György szerk., 

Tótkomlós története I. Tótkomlós. 41–125. 

Gyivicsán Anna 1993. Anyanyelv, kultúra, közösség. Budapest: Teleki László Alapítvány. 

57–58. 

Gyivicsán Anna 1996. Etnokulturális változások Tótkomlóson. In: Szincsok György szerk., 

1996. Tótkomlós története II. Tótkomlós. 379–397. 

Szincsok György 1996. Kulturális örökség (1746–1944). A közművelődési örökség. In: 

Szincsok György szerk., Tótkomlós története I. Tótkomlós. 297–329, 428–440. 

Tuska Tünde 2006. Kisebbségi és többségi sztereotípiák, előítéletek a magyarországi 

szlovákok tótkomlósi közösségében. In: Klaudy Kinga–Dobos Csilla szerk., A világ 
nyelvei és a nyelvek világa. Pécs–Miskolc: MANYE–Miskolci Egyetem. 89–93. 



  

153 

 

Zsilák Mária 1996. A tótkomlósi szlovák nyelv funkcionális rétegződése. In: Szincsok 

György szerk., Tótkomlós története II. Tótkomlós. 363–373. 

 

Slovak stereotypes in Tótkomlós 

TÜNDE TUSKA 

ln this paper the author studied the Slovaks’ prejudice and stereotypes from Tótkomlós 

(Hungary), using data which had been gathered by sociolinguistic questionnaires and 

interviews. According to the results, although Slovak evangelic settlers founded the 

investigated settlement in 1746, for the Slovaks living currently (in 2003) here the double 

bond ethnicity is characteristic. The empirical data examined the tolerance or intolerance 

concerning minorities. Analyzing the data it can be claimed, that the majority society 

predominantly tolerates the usage of Slovak mother tongue and culture of the Hungarian 

Slovak minority. The same is typical for the Slovaks living in Tótkomlós, they tolerate the 

other minorities (e.g. Germans, Romanians, Romanies) surrounding them. 
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A nyelvtanulás motivációja a szlovák nyelvi kurzusokon 

 

TÓTH SÁNDOR JÁNOS – HORNOKNÉ UHRIN ERZSÉBET 

 

1. A kutatás célja, módszere 
Egyre több szlovákok lakta településen szerveznek szlovák nyelvtanfolyamot, melyek iránt 

növekvő az igény. Mivel ezt a nyelvtanulási formát még a szlovákok vonatkozásában kevesen 

kutatták, elhatároztuk, hogy kérdőíves felmérést végzünk a magyarországi szlovák 

nyelvtanfolyamokról, hogy kiderítsük a szlováknyelv-tanulás motiváló tényezőit. 

Kétféle kérdőívet állítottunk össze, az egyikkel a nyelvtanfolyamok szervezőit és a 

tanfolyamon tanító tanárokat, a másikkal a résztvevőket szólítottuk meg. A szervezőkkel, 

illetve tanárokkal interjút is készítettünk. Külön foglalkoztunk a kurzusok működési 

feltételeivel, különös tekintettel a kezdeményezőre, a fenntartóra, a finanszírozás 

problematikájára, az oktatásszervezési kérdésekre (pl. heti óraszám, a foglalkozások 

gyakorisága, csoportlétszám). A vizsgálat kérdései kitérnek a nyelvtanár képzettségére, 

szlovák nyelvi kötődésére (anyanyelv, tanult nyelv) és az életkorára. A kérdések egy másik 

csoportja a tanfolyam típusára, céljára, valamint az alkalmazott tankönyvekre, 

segédeszközökre, a tapasztalatokra és az eredményekre vonatkozik. A tanfolyamok 

résztvevőire vonatkozó kérdések a következő jelenségekre irányultak. Az életkoruk, iskolai 

végzettségük mellett fontos kideríteni, hogy mi motiválja őket abban, hogy szlovákul 

tanuljanak, tehát mi a céljuk a szlováknyelv-tudással. A kutatás fő célkitűzésén kívül arra is 

keresi a választ, hogy van-e – s ha igen, milyen – összefüggés az iskolai és iskolán kívüli 

szlováknyelv-oktatás között. 

 

2. Kutatási eredmények 

2.1. A nyelvtanfolyamok körülményei 
A szlovák nyelvtanfolyamokat áltatában a kisebbségi önkormányzatok (pl. Budapest, 

Békéscsaba, Vác), szlovák regionális kulturális központok (pl. Bakonycsernye, 

Sátoraljaújhely, Pilisszentkereszt), civil szervezetek, egyesületek (pl. Szeged) működtetik és 

finanszírozzák. De van példa más fenntartóra is, pl. Budapesten a Szlovák Intézet is 

támogatja a képzést. A tanfolyamok nagy része ingyenes, tanfolyami díjat csak Budapesten és 

Békéscsabán kérnek. A költségeket szinte mindenütt pályázatokból igyekeznek pótolni, 

kiegészíteni. A szlovák nyelvtanfolyamok vonzerejét az ingyenesség vagy az alacsony 

részvételi díj mellett tovább növeli a csoportok alacsony létszáma (általában 6–10 fő), amely 

az eredményes nyelvtanítás egyik meghatározó feltétele. 

A legnagyobb létszámú csoport a budapesti Szlovák Intézetben van: 10 kezdő, 10–12 

haladó és 10 nyelvvizsgára készülő tanul, heti 1-1 alkalommal 1,5 órát. Itt főleg nem 

magyarországi szlovákok tanulnak szlovákul. Kezdetben nagy volt az érdeklődés a szlovák 

nyelv tanulása iránt (36 fő), majd ez idővel jelentősen csökkent (6 fő). Vácott tanfolyamot 

csak kétévente indítanak. Sátoraljaújhelyen is érzékelhető némi lemorzsolódás, a kezdeti 15-

ből 6-an maradtak, akik rendszeresen járnak a tanfolyamra. Bakonycsernyén a tanfolyam 

helyettesíti az iskolai szlovák nyelvi oktatást, melyre ebben a faluban nincs más lehetőség. 

Ezért itt a fiatal, 9–12 éves korosztály látogatja a tanfolyamot. Míg a szlovák nyelvet tanulók 

többsége a fiatal felnőttektől a nyugdíjasokig terjedő korosztályokból kerül ki. 

Heti egyszer, ritkán kétszer vannak a nyelvtanfolyamok, általában heti egy, illetve másfél 

órában. A legtöbb helyen külön csoportban foglalkoznak a kezdőkkel, középhaladókkal, 
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haladókkal. Budapesten és Pilisszentkereszten középfokú állami nyelvvizsga-előkészítő 

csoport is működik. A tanfolyamon résztvevők száma a tananyag nehézségi fokával fordított 

arányban csökken. 

A nyelvtanárok között a hazai szlovák szakos tanárok vannak többségben, de törekednek a 

szervezők a szlovákiai szlovákot anyanyelvi szinten beszélő kollégák bevonására is (pl. 

Szeged, Budapest, Sátoraljaújhely). 

A tanfolyamokon használt nyelvkönyveket és egyéb oktatási segédeszközöket illetően 

igen változó a kép. A tanfolyamokon közel valamennyi megjelent és még hozzáférhető 

nyelvkönyvből tanítanak. A legelterjedtebb tankönyvek: Tomáš Dratva–Viktória Buznová: 

Slovenčina pre cudzincov (SNP Bratislava 1998), Kezdők szlovák nyelvkönyve, Tanuljunk 

szlovákul CD-ROM, Základy slovenčiny; a Pecsenya–Kmet’, illetve a Horváthová–Kmet’–

Peštiová-féle nyelvkönyvek, Majernyíková–Szászová 1–4. évfolyam számára írott szlovák 

nyelvkönyvei, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete gondozásában megjelent 

Nyelvvizsgára készülünk című segédanyagok. Mindezeket a tanárok kombinálva, gyakran 

fénymásolva használják, kiegészítve internetes szövegekkel. 

Lássunk most néhányat a tanfolyamon szlovákul tanulóktól kapott véleményekből! 

Keveslik a heti egy alkalmat, és szívesebben tanulnának intenzívebben. Nincsenek 

megelégedve a tankönyvekkel. Nem kapnak eredeti tankönyvet, csak fénymásolatot; nem 

elég jó a szlovák–magyar, illetve a magyar–szlovák szótár; modern, hangos, számítógépes, 

CD alapú tananyagot igényelnének. Ezt az igényt a pozsonyi Comenius Egyetem kezdő szintű 

oktatási anyagával, valamint a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete nyelvvizsga-

felkészítő oktatási anyagával már sikerült kielégíteni. 

2008. november 15-én a Comenius Egyetem munkatársai bemutatót tartottak az általuk 

működtetett internetes távoktató rendszerről. Az érdeklődők regisztráció után kipróbálhatták a 

Krížom-krážom című kezdő szlovák nyelvkönyvhöz kapcsolódó internetes feladatmegoldást, 

ahol önellenőrzésre, önfejlesztésre is lehetőség van. Az érdeklődők részben a Szegedi 

Szlovákok Egyesületének felnőtt tagjai voltak, az ifjúságot pedig azok a diákok képviselték, 

akik általános iskolában tanultak szlovákot, például Tótkomlóson, de szegedi egyetemistaként 

vagy középiskolásként nincs más lehetőségük a nyelvtudás szinten tartására. A hasonló 

kezdeményezések és a modern e-learning technika segítségével talán áthidalható lesz a 

magyarországi szlovák iskolarendszer azon hiányossága, mely szerint aki nem megy szlovák 

szakos tanárnak, annak a továbbtanulás során nincs lehetősége az általános iskolában 

elsajátított szlovák tudás szinten tartására. 

 

2.2. Motiváció 

A nyelvi kurzusok célja kettős. Első helyen szerepel az alapvető kommunikációs készségek és 

képességek kialakítása, elsajátíttatása, a beszédközpontúság, a kapcsolatteremtés. Második 

helyen szinte valamennyi szervező az identitás erősítését is célul tűzte ki. Megcélozzák 

továbbá a nyelvvizsgát is (pl. Szegeden, Pilisszentkereszten). A nyelvtanulókat két 

megközelítésből két-két részre oszthatjuk. Egyrészt vannak a gyerekek és felnőttek; másrészt 

vannak, akik a szlovákot mint idegen nyelvet, és vannak, akik a szlovákot mint származási 

nyelvet tanulják. Azokon a településeken, ahol az iskolai oktatás keretében nincs mód a 

szlovák nyelv tanulására, a nyelvtanulók között a gyerekek vannak túlsúlyban, ahol pedig van 

iskola, ott a fiatal felnőttek száma a nagyobb. A kutatás során kiemelt figyelmet fordítottunk a 

nyelvtanulás motivációira, a továbbiakban ezek közül ismertetünk néhányat. 
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Az (idegen)nyelv-tanulás motivációja a nyelvi attitűdökkel függ össze. Gardner és 

Lambert (1972) különbséget tesz instrumentális és integratív motiváció között. Az 

instrumentális motiváció azt a késztetést jelöli, melynek hatására azért tanulunk idegen 

nyelvet, hogy valamilyen praktikus célt érjünk el vele, például jobb állást, külföldi utazást, 

egyetemi felvételt, szakirodalom olvasását, megértését. Az integratív motiváció olyan 

emberekre jellemző, akik azonosulnak a célnyelv kultúrájával, beszélőivel és a célnyelvi 

társadalomba kívánnak beolvadni. Dörnyei (1994) a motiváció szerkezetének 

összefoglalásában háromszintű modellt javasol: a) a kurzussal, tanmenettel, módszerrel és 

tananyaggal kapcsolatos tényezők, b) a tanár személyiségéhez, tanítási stílusához, 

visszajelzéseihez, a tanulókhoz való viszonyához kapcsolódó tényezők, c) a csoport 

jellemzői, dinamikája, céljai, normái, összetartozása. A fenti modell szintjei közül a felnőttek 

esetében a nyelvi szinthez kapcsolódó tényezők játsszák a meghatározó szerepet, de jelen 

vannak és hatnak a tanulói és a tanulási helyzet szintjeinek motívumai is. A gyerekek 

esetében döntő szerepe van a nyelvtanárnak. 

Lássunk most példákat a szlovák nyelvet tanulók motivációira! Pragmatikus okok: a 

budapesti szlovák nyelvtanfolyam résztvevői elhelyezkedési lehetőségeket látnak olyan 

cégeknél, ahol használják a szlovák nyelvet; egy logisztikai igazgató szeretne újabb üzleti 

kapcsolatokat teremteni; vannak közöttük szlovák szakos hallgatók (az ELTE-ről, illetve a 

Szegedi Tudományegyetemről), akik ezeken a tanfolyamokon készülnek fel a nyelvvizsgára; 

egy óvónő szlovákiai partnerintézménnyel tart fenn kapcsolatot; könyvtáros, aki kutatni 

szeretne, és a szlovákot fontosnak tartja a többi szláv nyelv megértéséhez is. „Hogy készség 
szinten tudjam, hogy ne jelentsen gondot szlovákul megszólalnom. Merjem használni, amit 

tudok”; „Diplomám megszerzéséhez szükséges a nyelvvizsga”; „Tudjak beszélgetni, 

olvasni”; „Az egyik kedvenc kiránduló országom szívesen beszélgetnék az emberekkel”; 
„Sokat járok Szlovákiába, meg szeretném értetni magam”; „A munkámhoz szükséges, 

partneróvodáink vannak Szlovákiában”. 

Emocionális okok: tipikus jelenség, hogy a nagyszülő tudott szlovákul, de az anyanyelv 

átörökítésének hagyománya megszakadt a családban. Az értelmiségi unoka szeretné magát 

megértetni Szlovákiában, elsősorban turisztikai céllal. Az érzelmi motivációhoz tartozik az is, 

amikor valaki gyerekkorában tudott szlovákul, és szeretné a szlovákot újratanulni. Van, aki 

szerint szép a szlovák nyelv. Van, akinek szlovák menye, egyéb rokona van, aki nem tud 

magyarul. 

Emocionális és pragmatikus okok: Vácott és Sátoraljaújhelyen kiemelt szerepe van 

Szlovákia földrajzi közelségének. (Régen a magyar vámosok szlovák tanfolyamra jártak.) 

Kassai focimeccsek rajongói; fodrásznő, akihez szlovák vendégek járnak; bevásárlás. Vácott 

részben a környék szlovák származású lakossága, részben a gyárakba áramló szlovákiai 

vendégmunkások jelentik a legfőbb nyelvtanulási motiváló tényezőt. Nyugdíjas idegenvezető 

szlovák tanfolyamra jár, részben szórakozásból, részben praktikus céllal. „Szlovák 

származású vagyok, nyelvvizsgát szeretnék tenni.” „Szeretem Szlovákiát, minden évben 
többször rövidebb-hosszabb időre odautazom túrázni.” „Családi kapcsolódásom, városom 

szlovák hagyományai miatt tartom fontosnak, hogy én is tudjak szlovákul.” 

 

3. Összegzés 

A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a szlovák nyelvet tanulók körében hasonló 

mértékben szerepelnek a nyelvtanulás motivációi között az emocionális és a pragmatikus 

okok. Beigazolódott tehát a hipotézisünk, mely szerint az integratív és instrumentális 
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motiváció az esetek döntő többségében együtt hat. Napjainkban Magyarországon a 

pragmatikus indítékok miatt szlovák nyelvet tanulók bizonyítják, hogy a szlovák nyelv 

ismeretének konkrét, gyakorlati haszna van, ami a felsőoktatásban előírt nyelvvizsga-

követelményeknek, illetve a bővülő szlovák–magyar gazdasági és kulturális kapcsolatoknak 

is köszönhető. 

A tanfolyamra rendszeresen járó felnőttekről elmondható, hogy a nyelv használatának 

gyakorlati okai motiválják őket: szakmai/üzleti–hétköznapi/praktikus–érzelmi. Ha egy 

személy több irányban is motivált, az jó beágyazottságot jelent a nyelvtanfolyam 

szempontjából. Kutatásunk eredményei szerint az integratív és az instrumentális motiváció a 

szlovák nyelvet tanulók többségénél együtt hat, egyszerre van jelen. A 9–12 éves korosztály 

célja megtanulni szlovákul, Szlovákiába menni. A gimnazista és egyetemista korosztálynál a 

nyelvvizsga megszerzése és a szlovák területen történő elhelyezkedés a domináns válasz. 

Végezetül, a szlovák nyelv választásának kedveznek az európai uniós elvárások is. Az EU 

nyelvpolitikája szerint a tagállamok nyelve egyenrangú, s a művelt európai polgártól három 

nyelv ismerete várható el, és preferálják, támogatják, ösztönzik a kis nyelvek, a kevésbé 

használt nyelvek, köztük a szomszédos országok nyelvének tanulását, ismeretét. 

 

FÜGGELÉK 

Magyar nyelvű kérdőív a nyelvtanfolyamon résztvevők számára 

 

l. Személyes adatok: 

Életkor: 

Nem: nő férfi 

Foglalkozás: 

Legmagasabb iskolai végzettsége: 

2. Tanult régebben szlovákul? 

3. Ha igen, hol? 

4. Miért kezdett szlovákul tanulni? Több választ is adhat: 

5. Milyen gyakran jár a tanfolyamra? 

6. Mit szeretne elérni a szlovák nyelv tanulásával? Mik a céljai? 

7. Mit vár a tanfolyamtól? 

8. Szlovák származású? 

9. Beszélnek az Önök lakóhelyén szlovákul? 

10. Ha igen, kik: öregek - szülők - fiatalok - mások 

11. Van kapcsolata a helyi szlovák közösséggel? 

12. Van kapcsolata Szlovákiával? 

13. Ha igen, milyen? családi - baráti - üzleti 

14. Mik a további tervei a szlovák nyelvvel? 

15. További megjegyzései, javaslatai? 

 

2.3. Szlovák nyelvű kérdőív a tanfolyamot vezető tanár számára 

Mesto / obec: 

Kontaktná osoba, ktorá vie podat’ bližšie informácie o kurze/krúžku, telefón, mail: 

l. Kedy sa u Vás otvoril kurz slovenčiny? 

2. Kto inicioval/začal kurz? samospráva - osvetové centrum - škola - iné…………… 

3. Kto je prevádzkovatel’om kurzu? samospráva - osvetové centrum - škola - iné…………… 
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4. Kto financuje kurz? prevádzkovatel’ - nadácie/granty - účastníci (môžete podat’ viac 

odpovedí)……… 

5. Je kurz spoplatnený? áno - nie 

6. Kto vyučuje slovenčinu? Aké má vzdelanie? 

domáci učitel’ - host’ujúci učitel’ - iný zo Slovenska, a to…………… - iný z 

Mad’arska, a to …………… 

má odbor slovenčina - nemá odbor slovenčina 

8. Aké knihy a učebné pomôcky používate? (vymenujte všetko, čo používate) 

9. Kol’korát týždenne je kurz? raz - dvakrát - častejšie - zriedkavejšie 

10. Kol’ko hodín denne je kurz? 1 2 3 

11. Kol’ko skupín je vytvorených? začiatočníci stredne pokročilí pokročilí 

11.a. Počet žiakov v skupinách: ……………………………… 

12. Čo je ciel’om kurzu? jazyková skúška / základné komunikačné zručnosti / zachovanie 

tradícií / posilnenie identity 

13. Aká je ciel’ová skupina? deti/dospelí / členovia menšinovej samosprávy …………… 

14. Je vo Vašej obci/meste škola, v ktorej sa vyučuje slovenčina? áno nie 

15. Kurz vznikol ako náhrada vyučovania slovenčiny v škole? áno nie 

16. Aké sú plány d’alšieho vyučovania slovenčiny? 

17. Aké rnožnosti uplatnenia majú absolventi kurzu slovenčiny? 

18. Kol’ko percent žiakov zložilo jazykovú skúšku? 

19. Vase d’alšie postrehy a poznámky: 

 

IRODALOM 

Dömyei, Zoltán 1994. Motivation and Motivating in Foreign Language Classroom. Modern 
Language Journal 78: 273–284. 

Gardner, Robert C.–Lambert, Wallace E. 1972. Attitudes and Motivation in Second Language 

Learning. Rowley, MA: Newbury House Publishers. 

Homokné Uhrin Erzsébet 2002. Mi motiválja a szlovák nyelv tanulását a felnőtt korban? In: 

Gadányi Károly–Pusztay János szerk., Közép-Európa: egység és sokszínűség. 
Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola. 151–156. 

Tóth Sándor János 2008. Szlovák nyelvhasználat az iskolákban. In: Uhrin Erzsébet–Zsilák 

Mária szerk., A szlovák nyelv Magyarországon. Békéscsaba: Magyarországi Szlovákok 

Kutatóintézete. 

 

Motivácia na kurzoch slovenčiny v Mad’arsku 

JÁNOS SÁNDOR TÓTH – ERZSÉBET HORNOKNÉ UHRIN 

Výsledky výskumu kurzov slovenčiny v Mad’arsku ukazujú, že emocionálne a pragmatické 

dôvody sú rovnako zastúpené u kurzistov slovenčiny. Pragmatické faktory dokazujú, že 

poznat’ slovenčinu má konkrétny osoh v Mad’arsku kvôli potrebnej jazykovej skúške vo 

vysokom školstve a kvôli rozširujúcich sa obchodných kontaktov. Hlavne dospelí sú 

prakticky motivovaní, a ked’ sú z viacerých strán motivovaní, to je najistejšie. Štúdium 

slovenčiny podporujú aj trendy v EÚ: očakávanie poznat’ dva, novšie tri cudzie jazyky. 
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A kódváltásra vonatkozó nyelvi attitűdök a magyarországi németeknél a városlődi 

közösség példáján
1 

 
NÉMETH ATTILA 

 

1. Bevezetés 

A szociolingvisztika és benne a kétnyelvűség-kutatás egyik leggyakrabban kutatott témája a 

kódváltás, amely természetes része minden kétnyelvű beszélőközösség nyelvi repertoárjának. 

Már a szociolingvisztikai kutatások kezdete óta ismert, hogy a kódváltás nem egyszerűen a 

kétnyelvűség „mellékterméke”, hanem olyan kommunikációs stratégia, amelyet a két- és 

többnyelvű beszélők nyelvészek által leírható szabályszerűségek mellett használnak, és 

amelynek különféle beszélőközösségekben, mint ahogy pl. Gal (1987) bemutatta, más-más 

társadalmi és nyelvhasználati funkciói vannak. A kódváltás egyes típusainak 

megkülönböztetése régóta foglalkoztatja a kutatókat, s ennek megfelelően számtalan 

szempont érvényesül a kódváltás leírásában és elemzésében. Az utóbbi évek szakirodalma 

alapján a kódváltás kutatásában legalább három alapvető irányzat különböztethető meg, 

melyek a jelenséget pragmatikai, grammatikai vagy szociálpszichológiai és/vagy 

pszicholingvisztikai szempontból elemzik (jó összefoglalást nyújtanak minderről pl. Milroy–

Gordon 2003: 212kk. és Poplack 2004). Számos kutatás bizonyította (vö. pl. Fishman 1975: 

151k.; Romaine 1995: 122kk., Meng–Protassova 2005), hogy a kódváltás egyes kétnyelvű 

közösségekben nemcsak különféle társadalmi és nyelvhasználati funkcióval bír, hanem 

maguk a kétnyelvű beszélők is különféle módon viszonyulnak hozzá, sok esetben akár egy 

beszélőközösségen belül is. Romaine (1995: 301) arra is felhívja a figyelmet, hogy a 

kódváltásra vonatkozó nyelvi attitűdök különösen instabil (kialakulóban lévő vagy 

nyelvcserés) kétnyelvűségi helyzetben rendkívül változatosak és változékonyak lehetnek. 

Miközben korábbi, magyarországi magyar–német kétnyelvű közösségekben végzett 

kérdőíves vizsgálatokból származó adatmorzsák is erre engednek következtetni, a kódváltásra 

vonatkozó nyelvi attitűdök részletesebb elemzésével adós maradt a szakirodalom. Jelen írás 

ebből az adósságból kíván törleszteni a kódváltással kapcsolatos nyelvi attitűdök elemzésével 

egy dunántúli magyar–német kétnyelvű közösségben, Városlődön
2
 gyűjtött adatok alapján. 

Néhány korábbi kérdőíves vizsgálatból az derül ki, hogy egyes kétnyelvű magyarországi 

német beszélők pozitívan, mások inkább negatívan viszonyulnak a kódváltáshoz. Míg 

néhányan úgy vélik, hogy a német nyelvjárás lexikális hiányosságait képes a magyar nyelvből 

szóátvételek segítségével pótolni, és hogy a kódváltás egyszerűbbé és gördülékenyebbé teszi 

a kommunikációt (vö. Knipf-Komlósi 2002: 296; Knipf–Erb 1998: 263), más beszélők úgy 

gondolják, hogy a magyar nyelv és a német nyelvjárás keverése a nyelvjárás „romlásának” 

jele (vö. Mirk 1997: 202k.). Erb Maria Tarjánban végzett újabb kérdőíves vizsgálata, melyre 

később még újra kitérünk, hasonló véleményeket rögzített, vagyis néhányak szerint a 

kódváltás megkönnyíti a kommunikációt, mások ezzel szemben csak rossz, kerülendő 

szokásnak tartják (vö. Erb 2006: 116). 

 

2. Kutatási kérdések és adatok 
A korábbi, német–magyar kétnyelvűséggel foglalkozó és a kódváltással kapcsolatos nyelvi 

attitűdökre is kitérő munkákhoz képest a jelen írás két újabb szempontot von be a vizsgálatba. 

(1) Egyrészről azt a kérdést tehetjük fel, hogy milyen nyelvi attitűdjeik vannak a városlődi 

kétnyelvű közösség tagjainak a magyar kontaktushatást mutató német nyelvjárási beszéddel 
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és beszélőivel kapcsolatban, összehasonlítva ezeket a „tiszta”, vagyis kontaktushatást nem 

mutató német nyelvjárási beszédről és beszélőiről megfogalmazott nyelvi attitűdökkel. 

Mindkét nyelvváltozattal kapcsolatban kitérünk az életkor – mint a nyelvcserés helyzetben az 

egyik legfontosabb változó – és a nyelvi attitűdök összefüggésére is. Az erre a kérdésre 

vonatkozó adatokat az ún. „ügynökmódszer” segítségével gyűjtöttük (a kísérletről lásd 

Németh 2006). Adatközlőinknek az volt a feladata, hogy több más szöveg közé elrejtve két, 

ugyanazon beszélőtől származó, német nyelvjárásban elhangzó szöveg meghallgatása után 

ötfokú skálán értékeljék a beszélőt és a hallott beszédet a személypercepcióra és a beszédre 

vonatkozó tulajdonságok alapján. A két szöveg minden lényeges paraméter szempontjából 

megegyezik, kivéve az egyikben előforduló 13 lexikai kölcsönzést a magyar nyelvből. 

(2) A második nem kevésbé fontos módszertani kérdés pedig az, hogy vajon egységes 

képet kapunk-e a kódváltásra vonatkozó nyelvi attitűdökről ugyanazon beszélők adatai 

alapján, ha azokat direkt (kérdőív) és indirekt (ügynökmódszer) módon mérjük. Több korábbi 

vizsgálat (pl. Vandermeeren 2005: 1321k.) eredményei alapján okkal feltételezhetjük, hogy 

az adatgyűjtés körülményeinek megváltoztatása hatással van az ugyanarra a jelenségre (itt: a 

kódváltásra) vonatkozó nyelvi attitűdökre. 

Mindkét kérdést egy 60 fős mintán vizsgáljuk: 30 beszélővel az adatgyűjtés időpontjában, 

azaz 2007-ben 65 évnél idősebb, és 30 beszélővel az adatgyűjtés időpontjában 30 évnél 

fiatalabb magyarországi német származásúak közül. Az idősebb generáció tagjai jellemzően 

„természetes” módon, azaz iskolán kívül, párhuzamosan sajátították el a magyart és a német 

nyelvjárást, míg a fiatalabb adatközlők anyanyelvváltozatuk, vagyis a magyar mellett a német 

sztenderd nyelvváltozatot iskolában tanulták. A minta idősebb adatközlői (N=30) 

mindannyian, a fiatalabbak közül azonban csak néhányan (N=8) adtak meg a hétköznapi 

kommunikációra alkalmas nyelvjárási kompetenciát. Azonban napi szinten csak az idősebbek 

43%-a használja a nyelvjárást, a többiek és a néhány fiatal csak alkalomszerűen, Több 

korábbi kutatás igazolta, hogy a német nyelvjárás használata és a nyelvtudás korrelál az 

életkorral, ami azt jelenti, hogy az aktív nyelvjárási kompetencia inkább az idősebbekre 

jellemző, miközben a fiatalabb magyarországi német származású beszélők legfeljebb passzív 

(receptív) kompetenciával rendelkeznek. Ebből az is következik, hogy német nyelvjárás és a 

magyar keverése is csak az idősebb beszélők nyelvhasználatának sajátja. A fő kérdés az, hogy 

a kontaktushatást mutató német nyelvjárásra vonatkozó nyelvi attitűdökre jelentős hatása van-

e az életkornak, mégpedig olyan módon, hogy az idősebbek minden esetben pozitívabban 

viszonyulnak a kódváltáshoz. Hiszen ők azok, akik mindennapi német nyelvjárási 

nyelvhasználatukban aktívan alkalmazzák a kódváltást, s sok esetben a nyelvhasználat 

természetes velejárójának tekintik azt. A továbbiakban a fenti két szemponttal összefüggő 

adatokat elemezzük, azt remélve, hogy mindez lehetővé teszi néhány óvatos következtetés 

levonását a kódváltással kapcsolatos nyelvi attitűdökkel kapcsolatban. 

 

3. Eredmények 

3.1. Nyelvi attitűdök a kódváltással kapcsolatban (kérdőíves adatok) 

Elsőként az adatközlők válaszait mutatjuk be röviden arra a négy, kódváltásra vonatkozó 

(eldöntendő) kérdésre, melyeket egy, az ügynökmódszeres attitűdvizsgálatot megelőző 

elővizsgálat részeként tettünk fel: 

l. Könnyű vagy nehéz azokat megérteni, akik beszédjükben a svábot és a magyart 

keverik? 

2. Jól vagy rosszul tud-e beszélni az, aki svábul beszélve magyar szavakat is használ? 
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3. Helyénvalónak tartja azt, ha valaki svábul beszélve néhány magyar szót is használ? 

4. Helyénvalónak tartja azt, ha valaki svábul beszélve sok magyar szót használ? 

Az első kérdésre adott válaszok alapján az idősebb adatközlők 80%-a és a fiatalabbak 86,7%-

a gondolja úgy, hogy könnyű azokat megérteni, akik beszédjükben a német nyelvjárást és a 

magyart keverik. Bár valamivel több fiatalabb adatközlő gondolja ezt így, a két csoport 

válaszai közötti különbség nem jelentős (χ
2
=0,12, df=1, p=0,729, n.sz.). Hasonlóan az első 

kérdésre adott válaszokhoz a második kérdés esetében is úgy látja az adatközlők többsége, 

ezúttal némi különbséggel az idősebbek javára (76,6%) a fiatalabbakkal szemben (73,3%), 

hogy nincs kivetnivaló azok nyelvtudásában, akik német nyelvjárást beszélve magyar 

szavakat is használnak. Az adatok összehasonlítása itt sem mutatott ki életkori hatást (χ
2
=0, 

df=1, p=1, n.sz.). 

A harmadik és negyedik kérdésre adott válaszok elemzése előtt újra felidézzük Erb 

Mariának a bevezetőben már idézett munkáját (Erb 2006), amelyből a fenti kérdéseket 

„kölcsönöztük”. Arra a kérdésre, hogy helyénvalónak tartják-e az adatközlők (N=70), ha 

valaki svábul beszélve néhány magyar szót is használ, az adatközlők 55,9%-a igennel 

válaszolt. Ezzel szemben sok magyar szó használatát már csak az adatközlők 32,9%-a tartotta 

helyénvalónak (vö. Erb 2006: 129). Bár az életkor hatását a szerző nem emeli ki, szembetűnő 

a tendencia, mely szerint az adatközlők legalábbis válaszaik alapján már nem annyira 

toleránsak azokkal szemben, akik német nyelvjárást beszélve sok magyar szót használnak. 

Lássuk ezután a Városlődön is feltett kérdésekre adott válaszokat, különös tekintettel az 

életkori hatásra. A néhány magyar szó használatát tolerálók aránya az idősebb adatközlőknél 

(56,6%) közelít az Erb Maria által leírt arányhoz, miközben a fiatalabb adatközlők 

csoportjában az effajta kódváltást tolerálók aránya kiugróan magas, 86,7%. Az adatok 

összehasonlítása azt mutatja, hogy az elfogadó válaszok számának különbsége szignifikáns 

(χ
2
=5,253, df= 1, p<0,05), tehát kétségkívül van jelentős életkori hatás. Sok magyar szó 

használatát a német nyelvjárási beszédben már mindkét csoportban kevesebben tartják 

helyénvalónak (idősebbek: 40%, fiatalabbak: 26,7%), statisztikailag nem jelentős 

csoportkülönbség mellett (χ
2
=0,675, df=1, p=0,409, n.sz.). 

Hogy mennyire radikális fordulat következett be az egyes korcsoportok adatközlőinek 

véleményében, akkor látjuk jobban, ha az adatokat másként csoportosítva megnézzük a fenti 

két kérdésre adott válaszok különbségét korcsoportonként. Az erre vonatkozó adatok 

összehasonlítása azt mutatja, hogy jelentős különbség (χ
2
=19,615, df=1, p<0,01) csak a 

fiatalabbak válaszai között van (86,7% vs. 26,7%) miközben az idősebb korcsoport elfogadó 

válaszai között (56,6% vs. 40%) nincs számottevő különbség (χ
2
=1,068, df=1, p=0,301, 

n.sz.). Mindebből az látszik, hogy a fiatalabb adatközlők a nagyobb fokú lexikális 

kontaktushatással szemben kevésbé toleránsak az idősebbekhez képest, akik beszédében ez a 

jelenség leginkább előfordul. 

Miután a fenti kérdéseket először sajátos kontextusban (értsd: kontextus nélkül) tettük fel, 

érdemes megvizsgálni, hogy konkrét beszédminták meghallgatása után van-e, s ha igen, 

milyen különbség van a kontaktushatást mutató és a kontaktushatás nélküli német nyelvjárási 

beszéd megítélésben korcsoportokon belül és a korcsoportok között. 

 

3.2. Nyelvi attitűdök a kódváltással kapcsolatban (ügynökmódszerrel gyűjtött adatok) 

Elsőként a kontaktushatást mutató német nyelvjárási beszéd megítélését vizsgáljuk a két 

életkori csoport közötti összehasonlításban. A kiindulópontot az a tapasztalat nyújtja, mely 

szerint a kódváltás (vagyis a magyar nyelv hatása a német nyelvjárásokra) az idősebb 



  

162 

 

magyarországi német származású kétnyelvű beszélők nyelvhasználatának sajátja. A kérdés 

pedig az, hogy a kódváltás aktív használata az idősebbek által és a kódváltással való passzív 

konfrontálódás a fiatalabbak részéről az idősebbek beszédében különbségekhez vezet-e a 

nyelvi attitűdjeik terén. Az 1. ábra az egyes tulajdonságok megítélése után mért 

középértékeket mutatja: 

 

l. ábra 

A kontaktushatást mutató német nyelvjárási beszéd és beszélője megítélése 

korcsoportok közötti összehasonlításban 

(G1: 65 év feletti beszélők, G3: 30 év alatti beszélők, N=60) 

 

 
 

A középértékek különbségeinek összehasonlításából kitűnik, hogy minden esetben 

szignifikáns különbségek (p<0,01) mutatkoznak a személypercepcióra vonatkozó 

tulajdonságok (intelligens, barátságos, művelt, megbízható, határozott és meggyőző) esetén 

éppúgy, mint a beszédre vonatkozó tulajdonságok (pontos, érthető, helyes és szép) 

értékelésekor. Elfogadhatjuk tehát valamennyi tulajdonság esetében azt a hipotézist, mely 

szerint az életkornak van hatása a kontaktushatást mutató német nyelvjárási beszédre 

vonatkozó nyelvi attitűdökre, mégpedig oly módon, hogy az idősebbek minden esetben 

pozitívabban viszonyulnak a tesztelt nyelvváltozathoz és beszélőjéhez. 

A továbbiakban azt is megvizsgáljuk, hogy van-e különbség adatközlőink kontaktushatást 

mutató és kontaktushatás nélküli német nyelvjárásra vonatkozó attitűdjei között. A kérdés 

mindkét korcsoport esetében úgy hangzik, hogy van-e különbség a „tiszta”, vagyis 

kontaktushatást nem mutató beszédminta megítélése és kontaktusos párja megítélése között, 

vagyis: a német nyelvjárás negatívabb megítéléséhez vezet-e a kontaktusjelenségek 

nyelvjárásban való előfordulása, azzal szemben, amikor abban nem fordul elő kontaktushatás. 

Elsőként az idősebb korcsoport adatait tekintjük át (2. ábra): 
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2. ábra 

A „tiszta” és kontaktushatást mutató német nyelvjárási beszéd és beszélője 

megítélésének összehasonlítása az idősebb korcsoportban (G1, N=30) 

 

 
 

Itt azt találjuk egyrészről, hogy a kontaktushatárt mutató német nyelvjárás megítélése nem 

minden esetben negatívabb, mint a kontaktushatár nélkülié (ld. megbízható, határozott és 

érthető), másrészről pedig csak néhány tulajdonság esetén van jelentős eltérés a középértékek 

között (meggyőző és szép : p<0,05; pontos és helyes: p<0,01). Feltünő, hogy e négy 

tulajdonság közül három a beszédre vonatkozik, nem pedig a személypercepcióra, valamint 

hogy a leginkább szembeszökő különbség (1,00) a beszéd helyességének megítélését érinti. 

Különösen ez utóbbi esetében nem lebecsülendő a purista nyelvideológiák attitűdökre 

gyakorolt esetleges hatása. Az adatok összességében egyfajta lojalitásra engednek 

következtetni a kódváltást alkalmazó beszélővel szemben, de intoleranciára utalnak a kevert 

beszéd tekintetében. Szembetűnő mindemellett a műveltség negatívabb megítélése mindkét 

nyelvváltozat esetében, amit egy, a magyarországi németek körében gyakori autosztereotip 

attitűd, a német nyelvjárások paraszti nyelvként való megbélyegzése (vö. Erb 2006: 111) 

magyarázhat. 

A fiatalabb korcsoport adatai alapján (3. ábra) azt látjuk, hogy a kontaktushatást mutató 

német nyelvjárás és beszélője megítélése minden esetben negatívabb, egy tulajdonság 

kivételével (művelt) szignifikáns különbségek mellett (intelligens és érthető: p<0,05; 

barátságos, megbízható, határozott, meggyőző, pontos, helyes és szép: p<0,01). A 

kontaktusos német nyelvjárás és beszélője markánsan negatívabb megítélése ebben az esetben 

a fiatalabb adatközlők (egynyelvű) sztenderd-orientáltságával magyarázható, amely a 

kódváltást diszkriminálja: 
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3. ábra 

A ’tiszta’ és kontaktushatást mutató német nyelvjárási beszéd és beszélője 

megítélésének összehasonlítása a fiatalabb korcsoportban (G3, N=30) 
 

 
 

A fent bemutatott adatok összegezve azt mutatják, hogy a kontaktusos nyelvjárási beszéd 

és beszélője a fiatalabb adatközlők körében egyértelműen negatívabb megítélést kapott, 

miközben az idősebbek a beszélőt nem, de a beszédet szintén negatívabban ítélték meg a 

kontaktusos változat esetében. Ha összevetjük mindezt a kérdőíves adatokkal, azt látjuk, hogy 

míg ott egy eset kivételével nem mutatkozott jelentős életkori hatás, az ügynökmódszerrel 

nyert adatok ezzel ellenkező tendenciára utalnak. De vajon kijelenthető-e teljes 

bizonyossággal, hogy a kontaktushatást mutató német nyelvjárási szöveg esetenként 

kedvezőtlenebb megítélése valóban a benne előforduló kontaktusjelenségeknek köszönhető-

e? Másképp fogalmazva: lehet-e hatása egyes változók kontaktusos és nem kontaktusos 

változata elő(nem)fordulásának az ügynökvizsgálat szövegeiben mért attitűdökre? E kérdés 

azonban csak indirekt módon tesztelhető, amire zárásként röviden kísérletet teszünk. 

A kontaktusos német nyelvjárási szövegből három olyan kontaktusjelenséget (K) 

választunk ki, melyet egy változó egyik változatának tekintünk, és amelynek rendre van egy 

nem kontaktusos (NK) párja is. A szakirodalom alapján mindhárom jelenség gyakran 

előforduló, uzualizált kontaktusjelenségnek tekinthető. Ezek segítségével három mondatpárt 

alkottunk, amelyek „minimálpárok” is egyben, hiszen az egyetlen különbség közöttük az, 

hogy vagy a változó kontaktusos vagy nem kontaktusos változata szerepel bennük: 

„Nem tudtam elmenni a búcsúba, akárhogy akartam.” 

1. Wan ich aa (NK) gewelt ho, ho ich net khene in te kirp khe. 

2. Akárwie (K) ich gewelt ho, ho ich net khene in te kirp khe. 

„Délután nem az utcán voltunk, hanem a kertben.” 

3. Nomitach warma in te koarte, net in te kase. (Ø-kötőszó, NK) 

4. Nomitach warma net in te kasse, hanem (K) in te koarte. 

„Beszélni akartak a barátoddal vagy fel akarták hívni.” 

5. Ti hon wele rete mit thain kumerat awe (NK) hontse welle ufrufe. 

6. Ti hon wele rete mit thain kumerat vagy (K) hontse weile ufrufe. 
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Mindkét életkori csoportban külön-külön teszteltük a mondatok elfogadottságát egy utólag 

elvégzett kontrollvizsgálatban ugyanazokkal az adatközlőkkel, akikkel az ügynökvizsgálatot 

is elvégeztük. Az adatközlők összesen 18 mondatot hallottak szóban, köztük elrejtve a fenti 

hat mondatot is. Az 1. és a 2. táblázat e vizsgálat eredményeit foglalja össze. 

 

1. táblázat 

 
 

2. táblázat 

 
 

Az idősebb adatközlők „elfogadhatósági ítéletei” alapján látható, hogy a megkérdeztettek 

többsége minden esetben a nem kontaktusos változatot tartalmazó mondatot fogadta el, 

azonban a különbség csak egy esetben volt szignifikáns (awe vs. vagy). Ugyanez a tendencia 

látszik a fiatalabb adatközlők adataiban is, de a különbség a kontaktusos és nem kontaktusos 

változatot tartalmazó mondat elfogadásában itt is csak egy esetben jelentős (wan ich aa vs. 

akárwie). Teljes bizonyossággal tehát nem jelenthető ki, hogy a tesztelt változók kontaktusos 

és nem kontaktusos változatait tartalmazó mondatok elfogadottsága empirikusan alátámasztja 

a feltevést, hogy az ügynökvizsgálat szövegein mért nyelvi attitűdökre hatással van a kérdéses 

változatok előfordulása. 

 

4. Összegzés 

A kódváltásra vonatkozó (dekontextualizált) kérdőíves adatokból azt láthattuk, hogy egy 

kérdés kivételével a fiatalabb adatközlők éppúgy elfogadóak a kódváltással szemben, mint az 

idősebb adatközlők, akik mindennapi interakcióikban használják is azt. A fent bemutatott 

ügynökmódszerrel gyűjtött adatok alapján ezzel szemben azt találtuk, hogy a kontaktusos 

német nyelvjárási beszéd megítélése a vizsgált korcsoportok összehasonlításában jelentős 

életkori hatást mutat, miközben a kontaktusos és kontaktushatás nélküli német nyelvjárási 

beszédre vonatkozó nyelvi attitűdök között a fiatalabb adatközlők esetében találhatunk több 

jelentős különbséget. Újabb bizonyítékot szolgáltathat az adatgyűjtési módszer és az 

eredmények interakciójára zárásként egy rövid összehasonlítás: miközben a kérdőíves adatok 

alapján az életkori csoportok között nem volt jelentős különbség a magyar kontaktushatást 

mutató német nyelvjárás érthetősége és az így beszélők nyelvi kompetenciájának 

megítélésében, a beszédminták meghallgatása után megfogalmazott, érthetőségre és 

nyelvhelyességre vonatkozó nyelvi attitűdök vonatkozásában jelentős életkori hatás 

mutatható ki (vö. 1. ábra). További vizsgálatok tárgya lehet az a kérdés, hogy milyen 

összefüggés van a kétnyelvű beszélők kódváltást érintő nyelvi viselkedése és saját, 

kódváltásra vonatkozó nyelvi attitűdjei között. 
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Spracheinstellungen zur Sprachmischung bei den Ungarndeutschen am Beispiel der 

Sprachgemeinschaft von Városlőd 

ATTILA NÉMETH 

Spracheinstellungen sind seit Mitte des 20. Jhs. in zahlreichen soziolinguistischen 

Untersuchungen thematisiert worden. Zahlreiche empirische Analysen zeigten, dass 

Spracheinstellungen gegenüber einzelnen bilingualen Varietäten insbesondere in ,instabilen’ 

und ,rezessiven’ Zweisprachigkeitssituationen überaus variabel sein können. Ziel des Beitrags 

ist es, ein einschlägiges Fallbeispiel zu diskutieren und dabei die Beurteilung der 

Sprachmischung durch zwei (z.Z. älteste und jüngste) ungarndeutsche Generationen zu 

analysieren, mit Fokus auf den Gebrauch ungarndeutscher Dialekte mit Kontakteinfluss des 

Ungarischen. Die Hauptfrage dabei ist, wie ungarndeutsche Sprecher die bilinguale Rede aus 

ihrer eigenen Perspektive bewerten und ob dabei eine Korrelation von Spracheinstellungen 

gegenüber Sprachmischung und dem Alter der Informant(inn)en nachzuweisen ist. 
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A sztereotípiák, előítéletek és attitűdök hatása a siketek nyelvelsajátítására 

 

HATTYÁR HELGA 

 

1. Bevezetés 
A nyelvelsajátítás és a nyelvhasználat szociolingvisztikai megközelítése során fontos 

szempontnak bizonyul az adott nyelv/nyelvek és a használói iránti attitűdök feltérképezése. 

Kétnyelvűségről szóló monográfiájában Suzanne Romaine (1995) leszögezi, hogy a 

nyelvekről megfogalmazott ítéletek inkább arról a társadalmi helyzetről árulkodnak, melyben 

az adott nyelvet használják, s nem a szóban forgó nyelvről mint nyelvről mondanak valamit. 

„Ily módon bizonyos jelenségeknek, nyelveknek és jellegzetességeiknek azért 

kedvezőtlenebb a megítélése, mert ezek használói társadalmilag stigmatizáltak. A 

nyelvhasználat egy általánosan megbélyegzett társadalmi identitás szimbólumává válik” 

(Romaine 1995: 289–290). 

Nincs ez másképp a siketek és az általuk használt jelnyelvek vonatkozásában sem. 

Évezredes sztereotípiák és előítéletek határozzák meg a többségi társadalom tagjainak a siket 

emberek iránti attitűdjeit, az attitűdök pedig befolyásolják a siketek által használt jelnyelvek 

megítélését, ezen keresztül pedig hatással vannak arra, hogy egy siket gyermek mikor, milyen 

körülmények között sajátít el egy számára teljes mértékben hozzáférhető jelnyelvet. A 

jelnyelv elsajátításának kérdése azért válik különösen hangsúlyossá, mivel sok siket számára 

ez nem csupán egy nyelv elsajátítását, hanem egyáltalán magának a nyelvelsajátításnak a 

lehetőségét jelenti. Ez a problémakör ráadásul egy jelentős számú kisebbséget érint. 

Magyarországon a lakosságnak mintegy 10%-a él valamilyen mértékű halláskárosodással, 

s becslések szerint kb. 30–40 000-re tehető a súlyos fokú nagyothallók, illetve siketek száma 

(Vasák é. n. [2004]: 17). Ennek a siket közösségnek a tagjai a funkcionális meghatározás 

értelmében
1
 kétnyelvűek. A többségi társadalommal érintkezve legtöbbször a magyar nyelv 

írott és/vagy beszélt formáját használjak, a közösségen belüli kommunikáció során viszont 

egy, a hangzó magyar nyelvtől függetlenül létrejött, attól eltérő modalitású, önálló lexikonnal 

és szabályrendszerrel működő természetes emberi nyelvet (vö. Grosjean 1982: 85), a 

magyarországi jelnyelvet. Ez a nyelv amellett, hogy a kommunikáció tökéletes eszköze, a 

siket közösség identitásának szimbóluma is (Bartha 2004: 319). 

 

2. A siketek nyelvelsajátítását leginkább befolyásoló tényezők 

A siketek nyelvelsajátítását közvetlenül leginkább befolyásoló három tényező a siketség 

típusa, a családi környezet (illetve a családban használatos nyelv), valamint az oktatásban 

alkalmazott módszer. 

A siketséget orvosi szempontból többféleképpen lehet csoportosítani (vö. Csányi szerk. 

1993; Ribári szerk. 1990). Különböző típusok különíthetők el a sérült szervek szerint (pl. 

idegi, vezetéses vagy vegyes siketség), vagy kórtani szempontok érvényesítése mellett 

(örökletes vs. szerzett). A nyelvelsajátítás vonatkozásában azonban a hallásvesztés időpontja 

szerinti különbségtétel a legfontosabb. E szerint megkülönböztetünk prelingvális siketséget, 

mikor is a hallásvesztés ideje a nyelvelsajátítás előttre tehető, illetve posztlingvális siketséget, 

ami egy hangzó nyelv elsajátítása után alakul ki. 

A családban használatos nyelvvel kapcsolatosan fontos szem előtt tartani azt a tényt, hogy 

a siketeknek mindössze 5–10%-a születik siket családban (Berent 2004). Ez azt jelenti, hogy 

a siketek közösségében kis mértékű generációs folytonosság tapasztalható, a populáció tagjai 
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többségében a hallók közül kerülnek ki, és sokáig halló környezetben nevelkednek, élnek. 

Noha a halló szülők különböző nyelvelsajátítási stratégiákat dolgozhatnak ki, általánosan 

megállapítható, hogy míg a siket szülők siket gyermekei otthon, a családban természetes 

módon elsajátítják az adott jelnyelvet, addig a halló környezetben nevelkedő prelingvális 

siketek többségének erre nincs lehetősége. 

Mindebből következik, hogy a prelingvális siketek nagy részének esetében a 

nyelvelsajátítás biztosítása szempontjából kulcsfontosságú szerep hárul a korai fejlesztésre, 

valamint az intézményes oktatásra. Ma Magyarországon mindkettőt az ún. orális módszer 

határozza meg, melynek célja, hogy a siket gyermek elsajátítsa a többségi nyelvet, annak 

hangzó formáját is. E cél megvalósítása érdekében az iskolában a hangzó nyelv hangzó és 

írott formája használatos az instrukció nyelveként, a jelnyelv tannyelvként történő 

alkalmazása pedig ki van zárva az oktatási folyamatból. Ez a módszer az ún. patológiai 

szemléletet érvényesíti, azaz a siketséget deficitnek tekinti.
2
 

Az orális módszer a legtöbb siket gyermek esetében nem csökkenti azt a hátrányt, melyet 

az érzékelhető inputhoz való korai hozzáférés hiánya eredményez, sőt konzerválja azt (vö. 

Kudomrák 1999). A kognitív teljesítmény rendkívül lassú fejlődése és stagnálása arra enged 

következtetni, hogy a siket gyermekek számára ez a módszer nem teremti meg az önálló és 

sikeres életvezetési gyakorlat kialakításának, valamint a társadalmi integrációnak a 

lehetőségét. 

Mivel ma Magyarországon minden prelingvális siket gyermek az orális módszer által 

meghatározott nevelésben/oktatásban részesül – akár szegregált, akár integrált oktatásról 

legyen szó –, a gyerekek kompetenciakülönbségei feltehetően a szülők által választott vagy 

kidolgozott nyelvelsajátítási, nyelvhasználati stratégiával magyarázhatók. 

 

3. A magyarországi siketek nyelvelsajátításának vizsgálata 

Egy 2007-ben végzett kutatás során többek között arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a 

magyarországi siket gyermekek nevelésekor a szülők milyen nyelvelsajátítási stratégiákat 

dolgoznak ki gyermekük számára, ezeket mennyiben befolyásolják a siketségre és a 

jelnyelvekre vonatkozó előítéleteik, sztereotípiáik és attitűdjeik, továbbá hogy mennyire 

sikeresek a választott stratégiák a szülők (és az iskola) által megfogalmazott célok elérését 

tekintve. 

A kérdés megválaszolásához nyelvhasználati interjúkat készítettem hét 13–16 éves 

prelingvális siket gyermekkel és édesanyjával, akik közül ketten siketek, öten hallók; továbbá 

nyelvi tesztfeladatokat vettem fel a hét siket gyermekkel jelnyelven és magyar nyelven, 

illetve egy nemben és korban a célcsoporttal egyeztetett, halló gyerekekből álló 

kontrollcsoporttal. A siket adatközlőkkel az interjúkat, illetőleg a teszteket siket 

terepmunkások (Cserni Gabriella, Fülöp Anikó és Szalma Gézáné) segítségével rögzítettem.
3
 

 

4. A siketekre vonatkozó előítéletek, sztereotípíák, attitűdök 
A túláltalánosításon alapuló kategóriaképzést, a kategóriákhoz kapcsolódó előítéletek, 

sztereotípiák és attitűdök működését a szociálpszichológia legtöbbször az etnikai 

kisebbségekkel kapcsolatosan tárgyalja. Azonban a fogyatékossággal élő embereket az ép 

többség épp úgy homogén kategóriaként képes kezelni, mint az etnikai kisebbségekhez 

tartozókat, s ezeket a csoportokat is gyakran valóságalapot nélkülöző módon kialakított 

tulajdonságokkal ruházza fel, melyek segítségével a többségi társadalom tagjai igazolni 

tudják a velük szemben tanúsított magatartásukat.
4
 A fogyatékossággal élő embereket övező 
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általános sztereotípiákon túl a siket emberekhez és az általuk használt jelnyelvekhez számos 

további tévhit kapcsolódik, melyek közül a legfontosabbak a következők (Bartha–Hattyár–

Szabó 2006: 855–857): aki siket, az néma is; a siketség együtt jár más fogyatékossággal is; a 

nyelv azonos a beszéddel, illetőleg a nyelv egyetlen megjelenési formája a beszéd; a jelnyelv 

azonos a pantomimmel; a jelnyelv univerzális nyelv, azaz a siketek mindenütt a világon 

ugyanazt a jelnyelvet használják; a jelnyelvek a különböző hangzó nyelvek (esetenként 

mesterségesen kitalált) jelekkel kísért formái, önálló nyelvtani szabályok nélkül, mintegy 

követve egy hangzó nyelv minden jellegzetességét. 

Ezek az egyenként cáfolható téves elképzelések (i. m.) a siketek nyelvelsajátításának 

szempontjából is meghatározó jelentőségűek, hiszen a siket gyermekek döntő többségének 

szülei hallók, akik a siketségre és a jelnyelvekre vonatkozó pontos ismeretek híján leginkább 

előítéleteikre és sztereotípiáikra támaszkodva közelítenek a siketséghez és a jelnyelvhez, s 

ezek figyelembevételével alakítják ki gyermekük nyelvelsajátításával kapcsolatos 

stratégiájukat, s fogalmazzák meg a nyelvi fejlesztéssel kapcsolatos céljaikat. 

Fontos megjegyezni, hogy ma Magyarországon a siket gyerekek halló szülei nem kapnak 

teljes körű tájékoztatást a különböző nyelvelsajátítási módszerekről, nem irányítják őket a 

siket közösséghez, nem kínálnak fel számukra alternatív pedagógiai programokat, ami azt 

jelenti, hogy a szülők a korai fejlesztéstől kezdődően a patológiai szemlélet által 

meghatározott szurdopedagógiai gyakorlattal találkoznak, mely a jelnyelv alacsony státuszát 

közvetíti azáltal, hogy szinte teljes mértékben száműzi ennek a nyelvnek a használatát a 

fejlesztő tevékenységből és az oktatásból. Mindeközben a gyermekek és szüleik gyakorta 

szembesülnek a többségi társadalom negatív attitűdjeivel. 

 

4.1. A siketség és a jelnyelv iránti szülői attitűdök 
Az interjúk során nyert adatok szerint a siketség iránti attitűdök vonatkozásában nagy 

különbség mutatkozik a siket és a halló szülők között. Míg a siket szülők természetes 

adottságként tekintenek gyermekük állapotára, és a gyermek siketségéhez fűződő érzelmi 

viszonyulásuk pozitív, addig a halló szülők siketség iránti attitűdjei nem nevezhetők 

pozitívnak. Az alábbiakban a legfontosabb attitűdkomponenseket emelem ki. 

Az interjúkból kiderül, hogy a halló szülők gyermekük siketségét feldolgozhatatlan 

traumaként élik meg, ami arra utal, hogy a siketség olyan stigmatizált tulajdonságként él a 

szülők tudatában, mely szemükben uralja a gyermek személyiségét. A siketséget tehát 

patológiai keretben szemlélik. Ugyanezt támasztja alá, hogy a nyelvelsajátítás legfőbb célját 

négy halló szülő a halló normához közelítő beszéd kialakításában jelöli meg, ezzel 

kimondatlanul is a siketség palástolására törekszik. A szülők közül ketten is deficitként 

utalnak gyermekük állapotára, a siketség tehát számukra a csökkentértékűség fogalmával 

asszociálódik. A siketek csúfolásával, elutasításával kapcsolatosan az egyik szülő a 

következőt mondta: „Hát elég baj az, hogyha olyan. Nem kell még mellé tetézni ezzel is.” (A-

HaS-16-f-5) 

A negatív attitűdök a siketség megnevezésében is tükröződnek. A neutrális siket mellett 

hárman audiológiai (patológiai) megnevezést is alkalmaznak (nem hall, hallásvesztés). A 

siketségre mint veszteségre, csökkentértékűségre utaló pejoratív kifejezést (süket, siketnéma, 
süketnéma) szintén hárman használnak. A négy adatközlő által is használt eufemisztikus 

kifejezések (rosszul/rosszabbul hall, hallássérült) azt jelzik, hogy a szülők palástolni 

igyekeznek gyermekük hallásállapotát.
5
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Negatív attitűdöt jelez, hogy a halló szülők közül senki nem tart kapcsolatot a siketek 

közösségével, s hárman csupán nagyon bizonytalan ismeretekkel rendelkeznek a közösségre 

és az érdekvédelmi szervezet létére vonatkozóan. 

A jelnyelv iránti attitűdöket szemügyre véve szintén különbség mutatkozik a siket és a 

halló anyák között. A siket édesanyák jelnyelv iránti attitűdje egyértelműen pozitív: szépnek 

tartják, s szorgalmazzák a minél magasabb szintű használatát. A halló édesanyák sok 

bizonytalanság mellett a jelnyelvet nyelvnek tartják, alkalmasnak a kommunikációra – főként 

a közösségen belüli kommunikációra. Ezt a pozitívnak nevezhető nyílt attitűdöt azonban 

árnyalja, hogy jelnyelvi kommunikációs tanfolyamra egyikük sem járt, saját bevallásuk 

szerint csak ketten használnak jelnyelvi jeleket a gyermekkel kommunikálva (a gyermekek 

azonban ezt nem erősítik meg, a szülők jelnyelvi kompetenciája tehát nem éri el azt a szintet, 

melyet a gyerekek nyelvhasználatnak minősítenének). Családi jelnyelvet csupán egy 

édesanya fejlesztett ki, és használ rendszeresen gyermekével kommunikálva. A jelnyelv 

alacsony presztízsét az is mutatja, hogy amellett, hogy használatát a közösségen belül 

fontosnak tartják, 4 halló anyuka egyértelműen a beszédfejlesztést tartja a legfontosabb 

célkitűzésnek. 

Ha a jelnyelvre és a jelnyelv használatára vonatkozó kifejezések használatát vesszük 

szemügyre, azt tapasztaljuk, hogy a neutrális jelnyelv, jelel szavak mellett négyen használják 

a nyelv és a beszéd (az akusztikum) azonosításának tévhitén alapuló jelbeszéd szót, s hárman 

is a pejoratív mutogatás szót, ami mögött a jelnyelv nyelv voltának megkérdőjelezése 

húzódik. Tehát a jelnyelv megítélésében is megjelennek a laikusok között tapasztalható 

sztereotípiák és előítéletek. 

 

5. Nyelvelsajátítási, nyelvhasználati stratégiák/modellek 
A szülőkkel és a gyermekekkel készített interjúk alapján felállított nyelvelsajátítási-

nyelvhasználati profilokat áttekintve a gyermek adatközlőket különböző kategóriákba lehet 

rendezni. Az elrendezés alapját a szülők, a gyermek és a gyermek környezete (testvér, 

barátok, rokonok, ismerősök) által használt nyelvek, kódok képezik. A vizsgálatban szereplő 

adatközlőket a következő négy nyelvelsajátítási-nyelvhasználati modellel lehet jellemezni. 

(Az oktatás nyelve minden esetben a magyar nyelv.) 

 

a) Primer jelnyelvi domináns: anyanyelvi jelnyelv-elsajátítás a családban, az oktatást 

leszámítva a jelnyelvhasználat megjelenik minden vizsgált színtéren. (N=2) 

b) Szekunder jelnyelvi domináns: családi jelnyelv kifejlesztése és használata a halló 

családban, az oktatást leszámítva a családi vagy a magyar jelnyelv használata megjelenik 

minden vizsgált színtéren. (N=1) 

c) Magyar nyelvi domináns jelmegsegítéssel: a családban a kommunikáció alapvetően 

magyar nyelven folyik, ám jelnyelvi jelek rendszertelen használatával a szülők igyekeznek 

a kommunikációs nehézségeket csökkenteni. Ezek az adatközlők a legtöbb színtéren a 

magyar nyelvvel találkoznak, ennek használatára támaszkodnak. (N=2) 

d) Magyar nyelvi domináns: a nyelvi fejlesztés kizárólag magyar nyelvi input mellett zajlik a 

családban, s a barátokkal való kommunikációtól eltekintve minden színtéren a magyar 

nyelv használatára kell, hogy szorítkozzanak. (N=2) 

 



  

172 

 

6. A nyelvelsajátítási stratégiák eredményessége – nyelvi kompetenciák 

A nyelvhasználati interjúk arról tanúskodnak, hogy a halló szülők egyik legmeghatározóbb, 

az orális eljárást alkalmazó óvoda és iskola gyakorlata által megerősített célja a gyermek 

nyelvelsajátítását illetően az, hogy minél magasabb szinten elsajátítsa és használja a magyar 

nyelvet (s hogy minél szebben, minél érthetőbben tanuljon meg beszélni). (Ez alól csupán az 

a halló édesanya jelent kivételt, aki gyermekével kommunikálva egy családi jelnyelvet 

használ.) A különböző nyelvelsajátítási stratégiák azonban különböző kompetenciaszintek 

elérését teszik lehetővé. 

Az egyéni különbségek elemzését mellőzve, az 1. ábráról leolvasható, hogy a 

legmagasabb szintű nyelvi kompetencia kiépítésére mind jelnyelven, mind magyar nyelven 

azok a siket gyerekek képesek, akik siket családban nevelkednek. Ők természetes 

körülmények között, a nyelvelsajátítás legérzékenyebb szakaszában ki vannak téve egy 

természetes emberi nyelvnek, így lehetőségük van a nyelvi rendszer kiépítésére, s az első 

nyelvi kompetenciájukra támaszkodva sikeresen sajátíthatják el a második, jelen esetben a 

magyar nyelvet. 

Magas szintű jelnyelvi kompetencia kialakítását eredményezte a szekunder (családi) 

jelnyelv korai alkalmazása. Noha a családi jelnyelvek nem tartoznak az ún. elsődleges 

természetes nyelvek közé, ismeretes, hogy ezek a kódrendszerek már magukban hordozzák a 

nyelvi struktúrák alapjait, melyeket Goldin-Meadow (2002) a nyelvek rugalmas 

tulajdonságainak nevez – ezek ismerete, illetve használata feltehetően segítséget jelentett a 

természetes jelnyelv későbbi elsajátításakor. Az adatok tanúsága szerint a szekunder jelnyelv 

alkalmazása azonban nem biztosított megfelelő alapot a második, eltérő modalitású 

természetes nyelv, ez esetben a magyar nyelv elsajátításának, ami feltételezhetően annak 

köszönhető, hogy a szekunder jelnyelv nem egy komplex, önálló természetes nyelv. Az 

érintett adatközlő tehát első természetes nyelvként a magyar jelnyelvet sajátította el, azonban 

ezt ugyanúgy késve, mint azon halló szülők siket gyerekei, akik szintén nem fértek hozzá egy 

természetes primer jelnyelvhez a nyelvelsajátítás érzékeny periódusában. (Ez a magyarázat 

azonban addig csupán hipotézis marad, míg jelentős számú, hasonló nyelvelsajátítási 

modellel jellemezhető adatközlővel nem készül hasonló felmérés.) 

A jelmegsegítéses, illetve az a nélküli magyar nyelvi dominanciával jellemezhető 

modellbe sorolható adatközlők mindkét nyelven gyengébb teljesítményt nyújtottak, mint a 

jelnyelvi domináns típusba sorolható gyerekek. Ez alapvetően annak köszönhető, hogy 

nyelvelsajátításuk nem kezdődhetett meg az arra legérzékenyebb periódusban. A megkésett 

nyelvelsajátítás pedig behozhatatlan hátrányt eredményez mind a jelnyelvi, mind a 

másodnyelvi kompetenciák kialakítása terén (Kyle 1994; Fischer 1998). 
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l. ábra 

A kompetenciatesztek eredményei – a jelnyelvi kompetenciák a magyar nyelvi 

kompetenciatesztek eredményeivel összevetve, modellenként 

 

 
 

Érdekes, hogy mindkét nyelv vonatkozásában azok az adatközlők érték el a leggyengébb 

eredményt, akik a jelmegsegítéses magyar nyelvi domináns modellel jellemezhetők. Velük 

szüleik hangzó magyar nyelven kommunikálnak, beszédük közben azonban mindenféle 

rendszerszerűség nélkül jelnyelvi jeleket használnak. Amit a gyerekek a szülőktől látnak a 

kommunikáció során, az nem nyelv, csupán néhány jel, melyek érzékelhető voltuk miatt 

azonban irányíthatják a gyermek figyelmét. Ez a minden rendszerszerűséget nélkülöző 

kommunikációs forma a vizsgálat során nyert adatok szerint a későbbiekben egyáltalán nem 

könnyíti meg a siket gyermek jelnyelv-elsajátítását. Feltételezhető továbbá, hogy a jelnyelvi 

jelek korlátozott ismerete mellett történő jelmegsegítés a szülői magyar nyelvű 

megnyilatkozások redukálódásához is vezet (vö. Fischer 1998: 19), ami nem kedvez (a 

gyermek számára amúgy is csupán töredékesen hozzáférhető) magyar nyelv elsajátításának. 

Az eredmények összefoglalásaképpen elmondható, hogy a magas szintű nyelvi 

kompetenciák kialakítása a jelnyelv korai elsajátítása mellett valósítható meg hatékonyan. 

Ennek hiányában az a siket gyermek, aki csak késve, az iskolába kerülve társai segítségével 

kezdheti meg az első érzékelhető természetes emberi nyelv elsajátítását, az orális módszer 

iskolai alkalmazása mellett tulajdonképpen behozhatatlan hátrányba kerül. Ennek a 

lemaradásnak pedig rendkívül súlyos következményei vannak a társadalmi integráció 

vonatkozásában. 

 

7. Összegzés és kitekintés 

Az a halló szülő, aki siket gyermeket nevel, gyermeke születésekor ugyanúgy a sztereotípiák 

és előítéletek foglya, mint bármelyik laikus. Néhány tévhitét persze eloszlatják a szakemberek 

– pl. nem gondolja, hogy gyermeke néma vagy értelmi fogyatékos –, ám gyakorta stigmaként, 
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palástolandó tulajdonságként kezeli a siketséget, ennek következményeképpen, illetőleg a 

megfelelő tájékoztatás hiányában pedig sokszor nem tud pozitív attitűdöt kialakítani a 

jelnyelv iránt. 

A szülők teljes körű tájékoztatása, a társadalmi sztereotípiák, tévhitek szisztematikus 

cáfolata és az alternatív programok biztosítása lehetőséget teremthetne arra, hogy a szülők 

körültekintőbben dolgozzák ki a siket gyermekük nyelvelsajátítására vonatkozó 

stratégiájukat. Továbbá a prelingvális siketek korai fejlesztésében és oktatásában 

mindenképpen fel kellene ismerni a jelnyelv alkalmazásában rejlő lehetőségeket. A korai 

nyelvelsajátítás elmaradásából vagy megkésettségéből fakadó hátrányok leküzdésének 

érdekében az óvodai nevelésnek, valamint az iskolai oktatásnak (főként annak korai 

szakaszában) mindenképpen a siketek számára érzékelhető jelnyelv használatára kellene 

épülnie. Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy a jelnyelv használatára támaszkodó 

kétnyelvű oktatási programok segítségével a siket gyerekek képesek a magas szintű 

kétnyelvűség kialakítására (Bartha 2004: 325), mely valódi rehabilitációt jelent számukra, 

hiszen biztosítja a társadalmi integráció lehetőségét. 

 

JEGYZETEK 
l „Eszerint kétnyelvű az, aki a mindennapi érintkezései során két vagy több nyelvet kommunikatív, 

szociokulturális szükségleteinek megfelelően (szóban és/vagy írásban, illetőleg jelelt formában) 

rendszeresen használ.” (Bartha 1999: 40) 
2 Ezzel szemben a siketség megközelíthető ún. antropológiai szemléleti keretben is, mely a siketséget 

adottnak veszi, és igyekszik azon értékes sajátosságokat feltárni, fejleszteni, melyek ezzel a létállapottal 

együtt járnak – például a jelnyelvhasználatot (vö. Bartha 2004). 
3 Hét gyermek adatközlő egy szociolingvisztikai szempontú vizsgálat esetében rendkívül kevésnek 

mondható, még akkor is, ha a kutatás kvalitatív jellegű. Magyarországon, ha nem maga az ELTE Bárczi 

Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kara (illetve a Főiskolán keresztül valamelyik kormányzati szerv) 

kéri és irányítja a vizsgálatokat, kizárólag szülői beleegyezéssel (és gyermeki hajlandósággal) végezhető 

el egy-egy kutatás. Átfogóbb jellegű, több életkori csoportra, s esetleg az egész országra kiterjedő, jobban 

megtervezett adatfelvétel lebonyolítására egyedül dolgozó kutatóként, intézményi (kormányzati, 

főiskolai) támogatás nélkül nem sok esély van. 
4 Ilyen irracionálisan kialakított tulajdonság pl. az, hogy „szeretnek elkülönülni a többiektől”, hogy „nincs 

igényük a szórakozásra, éppen elég a maguk baja”, vagy hogy „sem választani, sem önállóan dönteni 

nem tudnak” (Kálmán–Könczei 2006: 496–498). 
5 Ezt az egyik édesanya a következőképpen magyarázza: Inkább ezek a hallássérültek, mert mondjuk én teljes 

siketeknek nem mondanám [őket]. Vagyis éntőlem úgy ez a szó messze áll, még mivel, ugye, csak 

tudunk kommunikálni, nemcsak jelelünk, hanem beszéd, tehát… És én még mindig azt mondom, hogy ha 

még beszéddel tudunk, akkor az még nem siket. Igaz, hogy annak mondják, de nekem nem, akkor is csak 

hallássérült még. (A-HaS-16-f-5) 
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The effects of stereotypes, prejudices, and attitudes on the language acquisition of the 

Deaf 

HELGA HATTYÁR 

When examining language acquisition and use, it is very important to map the attitudes 

toward the given language and its users. Hearing parents of Deaf children usually share the 

same stereotypes and (negative) attitudes toward the Deaf and sign languages as any layman. 

This article shows some results of a research conducted in 2007, which focused on the 

stereotypes and attitudes of parents raising Deaf children, and on different language 

acquisition strategies these parents have developed. The effectiveness of these strategies are, 

of course, different, and the results show that the early sign language acquisition is the key 

factor in the development of high bilingual competences in Hungarian Sign Language and 

Hungarian. 
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Hallássérülten a felsőoktatásban – az érintettek véleményének tükrében 

 

SURI ANDREA 

 

0. Bevezetés helyett 
Hazánkban nagyon kevés siket vagy nagyothalló személy tanul felsőoktatásban. Magam is a 

hallássérültek csoportjába tartozom, és halló diákok között végzem egyetemi tanulmányaimat, 

tehát eddigi életutam során gyakorta megfigyelhettem, hogy miféle akadályokba ütközhetnek 

e szubkultúra tagjai a mindennapokban. Így saját tapasztalataim sarkalltak arra, hogy a 

magyarországi hallássérültek, vagyis egy olyan, viszonylag kicsi hátrányos helyzetű csoport 

felsőoktatásbeli helyzetét vizsgáljam, melyhez nagyon sok negatív attitűd kapcsolódik. Az 

ezekkel összefüggésbe hozható előítéletek leküzdése, valamint a jelnyelvi jogok 

érvényesítése még napjainkban is egyre nagyobb kihívást jelent a társadalom számára. 

A szóbeli vizsgakérdések írásbelivé tételéről szerencsére több érintett hallgató tud. A 

jeltolmács jelenlétének lehetősége érettségin vagy vizsgákon nem minden jogosult előtt 

ismeretes, bár azt tudják, hogy az összes tanórára jeltolmács mehet be velük. Ha van is az 

oktatók és a halló diákok részéről némi idegenkedés ekkor, ez idővel oldódik. Még kevesebb 

siket vagy nagyothalló ismeri a diplomához szükséges nyelvvizsgára vonatkozó jogi 

lehetőséget (az írásbeli részt teljes értékűnek fogadják el felvételikor is, megfelelő orvosi 

igazolás esetén). Jellemző, ha a hallássérültek nem járnak utána jogaiknak, illetve nem 

tájékozódnak a nekik járó juttatásokról, a legtöbb esetben nem világosítják fel őket ezekről. 

 

1. Szakirodalmi és egyéb fogódzók 

Mielőtt a téma kifejtésébe kezdenék, indokoltnak tartom jelezni, hogy tanulmányom 

elkészítéséhez az előkészületek során milyen szakirodalmi-szakmai segítséget vettem 

igénybe. Elsőként dr. Teleki Judit Fogyatékos hallgatók a felsőoktatásban című előadásának 

(Teleki é. n.) írott változatát és Hattyár Helga jelnyelvekről szóló publikációját (Hattyár 

2000), illetve Bartha Csilla és Szabó Mária Helga társszerzőkkel közösen készült munkáját 

említem (Bartha–Hattyár–Szabó 2006), melyek ösztönzőleg hatottak rám a tanulmány 

elkészítésekor. Ezenkívül Kósa Ádámmal (a SINOSZ elnöke), Horváth Balázzsal (a SOTE 

fogyatékosügyi koordinátora) és Mühl Balázzsal (a Vas Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat 

jelnyelvi tolmácsa) többször is beszélgettem a hallássérülteket érintő speciális problémákról. 

Szóbeli közléseikből írásomhoz több fontos háttérinformációt is felhasználtam. Fontosnak 

tartom megemlíteni az Emberi jogok című két könyvet is, melyek két különböző kiadónál 

jelentek meg, s eltérő tartalmú írásokat takarnak (Halmai-Tóth 2003; MacDonald-Weaver 

2005). Az elektronikus adatgyűjtés szempontjából az Oktatási és Kulturális Minisztérium 

(OKM) honlapja
1
, a Civil Magyarország Holnap egy cikke

2
, a Miniszterelnöki Hivatal 

Elektronikuskormányzat-központ (EKK) felügyelete alatt működő Kormányzati Portál
3
, 

illetve Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) weboldalának statisztikai 

eredményei
4
 segítették munkámat. 

 

2. A kutatás céljai és módszerei 
Kutatómunkám kezdeti szakaszában első lépésként a Windows Live Messenger (általánosan 

elterjedt elnevezéssel: MSN) nevű internetes programot használva szociolingvisztikai interjút 

készítettem néhány felsőoktatásban tanuló hallássérülttel, majd az interaktív formában, 

vizuálisan kapott információkat feldolgoztam. Két fő témakör köré szerveztem az 
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adatközlőknek feltett kérdéseimet: továbbtanulás és egyéni boldogulás. Előadásomban 

továbbá külön vizsgálom a jelnyelv témakörét is. Ennek elsajátítására, mindennapjainkban 

betöltött szerepére helyezem a hangsúlyt, s érintem a hozzá kapcsolódó jogokat. 

Mivel elsősorban attitűdöket vizsgálok, továbbá betegségem miatt magam is érintett 

vagyok a témában, a tanulmányban megfogalmazandó tapasztalatok formába öntésénél a 

szubjektivitás nem zárható ki teljességgel. Ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy nem csupán 

egyéni percepcióra építek, hiszen egyértelmű, hogy a megkérdezettek tapasztalatai az 

enyémhez hasonlóak. 

Szerettem volna a vizsgált korpusz alapján minél pontosabb helyzetképet felvázolni. 

Éppen ezért próbáltam mélyinterjú-sorozatot készíteni előre összeállított kérdésnyalábok 

segítségével. Utólag megállapítható, hogy egy téma sem volt beszélgetőpartnereim számára 

kellemetlen. Mindig készségesen válaszoltak, kérdéseimre bőséges információt szolgáltattak. 

Gondolkodási időt leginkább az a kérdés igényelt, mely arra irányult, hogy az adatközlő 

szerint a halló emberek hogyan vélekednek a hallássérültek továbbtanulásáról. Gondosan 

ügyeltem arra, hogy az irányított beszélgetések ne maradjanak személytelenek, s a légkör 

minden esetben baráti legyen. Mivel az egyes interjúk 4–6 órát vettek igénybe, előfordult, 

hogy három-négy részletben rögzítettem ezeket. Az interjúk végén többen is megköszönték, 

hogy valaki ilyen kérdésekkel is foglalkozik. Egy megkérdezett ennek így adott hangot: 

„alaposan kifaggattál, ezek a kérdések igen elgondolkodtatók voltak, eddig ezekkel… nem is 

szembesültem, nagyon jó volt a korábbi, a jelenlegi dolgokon, ill. a jövőn elgondolkodni.” 

Az adatközlők kiválasztásánál csupán az motivált, hogy lehetőleg az adott egyetememen 

tanuló összes hallássérültet megszólaltassam. Ennek ellenére a mintavétel véletlenszerűnek 

tekinthető. 

Munkám során hat, némileg eltérő korú és nemű személyt szólaltattam meg. Úgy 

gondolom, hogy ennyi adatközlő már minimálisan elégséges ahhoz, hogy megvilágíthassam 

ennek a speciális csoportnak a helyzetét, és az általánosítás irányába mutató 

következtetéseket fogalmazhassak meg. 

Érdekes feladat volt önmagam tapasztalatait szembesíteni az interjúalanyokéval. 

 

3. Az adatközlőkről 

A továbbiakban röviden ismertetem a megkérdezettek szociodemográfiai, illetve életútjára, 

hallássérültségére és közösségi integrációjára vonatkozó főbb adatait. 

A vidéki K. L. 22 éves, Szombathelyen, a családban egyedüli hallássérültként született, 

amit csupán 2 éves korában diagnosztizáltak. Bölcsődébe és óvodába hallók közé járt, ahol jól 

érezte magát. Bejáróként került Kőszegre előkészítőbe, ahol több fogyatékos tanult. Tanárai 

javaslatára a soproni hallássérültek iskolájába
5
 került, ám az általános iskolát a 3. osztálytól a 

falujában folytatta, amit a kezdeti lemaradás után jeles eredménnyel zárt. Szakközépiskoláját 

Budapesten végezte. Innen került a szombathelyi Nyugat-magyarországi Egyetem – Savaria 

Egyetemi Központ (továbbiakban: NyME-SEK) nappali tagozatára, államilag finanszírozott, 

földrajz–informatikus könyvtáros szakra. 

T. B. szintén 22 éves, Veszprémben született koraszülöttként. Várpalotáról Győrbe 

költözött, nagymamájának testvére neveli. Bölcsődéből, hallók közül íratták át a soproni 

tanintézménybe, ahol előbbi interjúalanyom is tanult. Általános iskola második osztályában 

volt próbaidőre „halló” iskolában, de inkább a megszokott környezetet választotta. A 

szombathelyi egyetemen tanul első ízben hallók között, informatikus könyvtáros szakon. 
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D. S. Győrben született 1986-ban. Csupán nála jellemző a vidéki migráció, de szülei így is 

vállalták a költségesebb, messzebb lévő városokba való utazást a jobb egészségügyi ellátás 

érdekében. Hallássérülésének eredete születési, azonban csak 3 éves korában, Pesten vették 

ezt észre. Érettségiig nem is ismert sorstársat. Szakközépiskolája után technikus lett. Most a 

BME építészmérnöki szakán tanul, tervei szerint megszerzett diplomájával a szakmában 

helyezkedne el. 

A 23 éves H. R. hallássérültként született hallássérültek gyermekeként, Budapesten. 

Először egy vidéki „halló” óvodába járt, ahonnan átkerült siketek közé (ebben a 

kommunikációs akadályok is közrejátszottak). A 10 éves általános iskolát hallássérültek 

között végezte. Ballagás után hallókkal együtt tanulva térképészeti szakiskolába jelentkezett, 

majd fél év után hallássérültek közé, informatikai szakiskolába került, mivel személyes okok 

miatt tanulmányi eredményei leromlottak. Érettségi után az akkori Berzsenyi Dániel Főiskola 

földrajz–történelem szakán képezte magát, ahonnan Budapestre, egy ridegebb légkörű, ám 

véleménye szerint pontos és precíz egyetem történelem BA-jára és osztatlan jogász szakára 

felvételizett. 

A pesti M. L. hallássérültek gyermeke, 25 éves, a Budapesti Műszaki Főiskolán tanul 

költségtérítéses, levelezős képzésben. Őt a tanulás melletti informatikus munkája befolyásolta 

a képzési forma választásában. Érdekes módon nincs információja arról, hogy mikor derült ki 

nagyothallása. Állítása szerint nem járt utána. Ez az attitűd egyedül rá jellemző. Óvodába 

kezdetben nem speciális szükségletű gyermekeket nevelő intézménybe járt, majd 

hallássérültek közé került. Általános iskolában és szakközépiskolában hallók közt zavarva 

érezte magát, így hallássérültek között tanult ezután. 

Magam 20 éves vidékiként végig ép hallású emberek között szocializálódtam. 

Hallássérülésem 13 éves koromban kezdődött, amelynek oka tisztázatlan. A helyi általános 

iskolából hatosztályos, magyar-német kéttannyelvű gimnáziumba kerültem, ahol jelesen 

érettségiztem. 2006 óta a NyME-SEK magyar szakán folytatom tanulmányaimat, nappali 

tagozaton. Tanrendem az utolsó szemeszter óta összetett betegségem miatt egyéni, így otthon 

tanulok. 

Kutatásaim alapján elmondhatom, a megkérdezettek szerint a hallássérülés tényére a 

család, illetve a rokonság minden esetben megfelelően reagált. Nem teljesen ez mondható el a 

tágabb környezetről. Főleg gyermekkorban jelent problémát a beilleszkedés, hiszen a 

gyermekek hajlamosak kicsúfolni, kiközösíteni a tőlük különböző társaikat. Talán innen 

eredeztethető a teljesítményorientáltság, amely meghatározza a (tanulmányi) sikerek és 

kudarcok megélését. 

 

4. Magyarországi helyzetkép 

Jelenleg Magyarországon 118 hallássérült tanul a felsőoktatási intézmények valamelyikében.
6
 

Bár a szakmai képzések, a tanfolyamok vagy a szakiskolák rövidebb idő alatt adnak 

képesítést, az utóbbi időben egyre többször érkezik hír, hogy körükből egyesek felsőfokú 

tanulmányokat folytatnak. Ugyanakkor egyre gyakrabban hangoztatja elsősorban a média a 

diplomások elhelyezkedésének nehézségeit, s ez a tény elvileg egy sérült embert jobban el is 

riaszthat az egyetemi tanulmányoktól. Ráadásul a szakmunkások – sokak hite szerint – 

rövidebb idő alatt boldogulnak, bár egy rátermett diplomás ember piacképesebb. Sok 

„önbizalomhiányos” hallássérült tehát inkább a szakma tanulása mellett dönt, esetleg 

leszázalékoltatja magát, és a kevés rokkantnyugdíj reményében kezdi életét.
7
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5. Az interjúkban érintett kérdésnyalábokkal kapcsolatos vélemények 

5.1. Érettségi és felvételi 

Az interjúkban a tanulmányokkal kapcsolatban értelemszerűen szóba került az érettségi, 

illetve a továbbtanuláson való vívódás. Nem mindegyik adatközlőmet állította a 

felsőoktatásba való jelentkezés kérdése válaszút elé. Ellenkező esetben a szakok választásánál 

a fizikai akadályokat is figyelembe kellett venniük (pl. művelődésszervező). 

Az újfajta oktatási rendszerben az érettségi alapján (is) pontoznak, de tapasztalataim 

alapján sok érintett nincs tisztában az erre vonatkozó jogszabályokkal (a megkérdezettek 

közül hárman nem ismerik őket; négyen abszolút nem, ketten alig éltek a kínálkozó 

lehetőséggel). Sok esetben az a vélekedés és/vagy szándék húzódik meg a háttérben, hogy 

egy hallássérült ugyanúgy akar teljesíteni, mint a hallók. Vagyis a sérült ember e tekintetben 

sem akar különbözni halló társaitól. A pluszpontok elérése érdekében én pl. két nyelvvizsgát 

tettem le. A megkérdezettek közül egyetemi tanulmányai előtt csupán két fiú szerzett 

államilag akkreditált nyelvvizsgát, viszont van olyan adatközlőm, akinek középfokú 

nyelvvizsgája van jelnyelvből (ezért azonban nem jár többletpont). A jogi lehetőségeket csak 

kevesen ismerik, és szándékaik szerint ők is csak szükség esetén élnek majd velük. 

A jelentkezés pillanatában egy kicsit mindenki tart a felsőoktatásban való boldogulástól. 

Ezt többen azzal magyarázták, hogy sokszor magára van utalva az ember. Hátrányt 

szerencsére egy megkérdezett sem szenvedett például ügyintézésnél, viszont gyakori a másra 

utaltság, és ez adott esetben sokakat frusztrál. 

 

5.2. Integráció 

Az új környezetben egyesek többször is találkoztak diszkriminációval, mely szerintük 

tudatlanságból vagy előítéletből fakad: „Egyes esetekben felszólalunk, máskor némán tűrünk” 

– fogalmazott ezzel kapcsolatban egyik sorstársam. Néhányan negatívan vélekednek a 

továbbtanuló hallássérültekről, de a legtöbb ember előítélet-mentes és becsüli kitartásukat, 

amiből sokszor ő maga is erőt meríthet. A hallássérülteket bántó véleményekkel többen 

próbálnak nem törődni. Többnyire egyik interjúalanyoméhoz hasonló válaszokat kaptam: „… 

én tudom magamról, mire vagyok képes, és mire nem. Ez bőven elég!” Szerencsére a 

csoporttársak így is elfogadnak egy hallássérültet, és mikor látják, hogy mentálisan minden 

rendben van, ők maguk közelednek. Ezzel kapcsolatban egyik interjúalanyom mondta: ő azért 

tanul, hogy megmutassa a világnak, egy hallássérült is ér annyit (ha nem többet), mint egy 

halló ember. Másikuk így fogalmazott: „… ember vagyok, semmi emberi nem idegen tőlem, 

és ennek tudatában fogom leélni az életemet azzal az elhatározással, hogy véghezviszem, 
amire elhatároztam magam szívemben és eszemben!” Továbbtanulásunk egyfajta bizonyíték 

azoknak, akik kételkednek bennünk. 

A megkérdezettek közül öten érzik úgy néha, hogy csupán cseppek a tengerben, de ez 

tanulással, küzdéssel, öntudattal nagyon jól kompenzálható. Hárman egyértelműen 

szeretnének kitűnni a többiek közül, ketten nem, a hatodik interjúalany pedig mindkét 

szerepet vállalja. 

 

5.3. Segítség 
Egy hallássérült a továbbtanulás során számíthat anyagi, tevőleges és erkölcsi támogatásra. A 

közeli rokonok és barátok is próbálnak segíteni, ahol tudnak. Először fel kell dolgozni azt, 

hogy valamilyen szinten „mások” (bár egy interjúalanyom így reagált erre a kérdésre: „ez egy 
lelki kérdés olyanoknak, akik nem dolgozták fel [ti. a saját problémájukat]”). A tapasztalatok 
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szerint a hallássérültektől ugyanazt várják el, mint másoktól (persze előfordul egy-két 

engedékenyebb oktató, akik aztán meglepődnek, hogy miként tud egy hallássérült jobban 

teljesíteni másoknál). A továbbtanuló hallássérülteknek alig jut idejük más tevékenységre, 

hiszen kétszer vagy háromszor annyi időbe telik elsajátítaniuk azt a tananyagot, amit társuk 

akár az órákon megtanulhat. 

Anyagi támogatást az iskola a siketeknek és nagyothallóknak is szociális támogatás 

formájában juttat, melyet a sérült tanuló alanyi jogon igényelhet. 

 

5.4. Kapcsolattartás 

Interjúalanyaim szerint a külső kapcsolatok alakítása kizárólag belső tulajdonságok alapján 

történik, jöjjön létre a kommunikáció akár élőszóban, akár pedig elektronikusan (pl. MSN, e-

mail, SMS). Vezetékes telefont és/vagy mobiltelefont három megkérdezett tud használni (egy 

fiú csak hallókészülékkel, egy lány anélkül, egy adatközlőm pedig mindkét módon – persze 

értelemszerűen a vonal túlsó végén beszélő partner fonetikai eszközeitől függően). 

 

5.5. A jelnyelv 
Külön foglalkozom a jelnyelv kérdésével. Az interjúk alapján arra a következtetésre jutottam, 

hogy a megkérdezettek körében azok a fiatalok nem tudnak jelelni, akik halló diákok között 

tanultak. Adatközlőim közül két személy értékelte jelnyelvi tudását és értését a tízes skálán 

nullára. 

Magam egyébként már akkor felfigyeltem a jelelésre, mikor még semmi panaszom nem 

volt. Felsőoktatási tanulmányaim kezdete óta fontolgatom komolyabban a jelnyelv 

elsajátítását, realizálni azonban különféle okok miatt még nem sikerült szándékomat. A 

rajtam kívül jelelni nem tudó megkérdezett személy hallókészülékkel teljes mértékben 

boldogul. Sem a „dialektikus”
8
, sem tanárai nem javasolták neki a jelnyelv megtanulását. 

Két adatközlő már korán, kiskorában kezdte fejleszteni jelelni tudását. Egyikük a magyar, 

a nemzetközi és az angol jelnyelvet nagyon jól tudja használni. Az első kettő saját értékítélete 

szerint 10–10 pontot kapott a skálán, míg az angol jelnyelv értése hetet, produkciója pedig 

ötöt. 

Táborokban, összezárt közösségekben gyorsan megy a különböző jelnyelvek elsajátítása 

egymástól. Több hallássérült személy szerint a pesti „dialektusú” a legjobb, hiszen ez 

megítélésük szerint kulturáltabb. Az is tény, hogy az újabb generáció sokszor gondban van 

elődei jelhasználatával. Az egymást közt jelelve társalgók előszeretettel használnak rövidebb 

közlési formulákat, hiszen azokat könnyebben megértik. 

Egy másik adatközlőm a magyar jelnyelvet ismeri, illetve az ún. daktilt, amely betűnkénti 

kézformálást jelent. Ismereteit, valamint hallókészülékkel korrigált hallását rendezvényeken 

jeltolmácsként is hasznosítja. 

Két hallássérültek között tanuló interjúalanyom osztálytársaitól tanult meg jelelni, 

méghozzá elmondásuk szerint meglehetősen rövid idő alatt. Mindketten a magyar jelnyelvet 

tudják használni, de a nemzetközi jelnyelv megtanulását is tervezik. Egyikük a tízes skálán 

saját értését és produkcióját is 9–9 ponttal értékelte. Ezt úgy értelmezte, hogy vannak olyan 

siketek, akik artikuláció nélkül jelelnek. Másikuk maximális pontot adott mind az értésre, 

mind a produkcióra. 
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5.6. Kapcsolattartás és nehézségek 

A vizsgált személyek mindegyikének vannak halló barátai, akikkel hangzó magyar nyelven 

kommunikálnak. Sorstársaikkal négy interjúalanyom tartja rendszeresen a kapcsolatot. 

Léteznek helyi szövetségek, siketeknek szervezett ún. klubok, ahol gyakran nyílik 

lehetőségük a sorstársakkal való találkozásokra, illetve több megkérdezett is részt vesz 

minden évben a Siketek Világnapja rendezvénysorozatán. Társalgás során a hallássérülteknél 

értelmezési probléma ritkán merül fel, az, hogy őket nem értik meg, inkább előfordul. 

Magam jogaimat ismerve kezdtem meg felsőoktatási tanulmányaimat. Sajnos a tanárok, 

ha tudnak is a hallássérülés tényéről, sokszor nem veszik azt komolyan. Az 

interjúalanyaimmal folytatott beszélgetések alapján (is) elmondható, hogy órákra csak néhány 

oktató készül prezentációval, vázlattal, az anyag lefénymásolásával, illetve mellőzik a nagy 

előadótermekben a kihangosítót (bár ez auditív médium, egyik adatközlőm nyomán mégis ezt 

hozom fel példának). Sokszor gondot okoz a hallássérült diáknak a tanárok elnagyolt 

artikulációja vagy a szájmozgásuk követhetetlensége. Tanórák utáni rövid szóbeli 

összefoglalót is csak egy-két tanártól kap egy megkérdezett. Az anyagot internetről sem 

tudjuk beszerezni, bár az intézményeknek van erre vonatkozó bizonyos jogi kötelezettsége. 

Meglepődtem azon, hogy egy megkérdezett hallássérültnek ugyanúgy kell hospitálnia, mint a 

hallóknak. Igaz, ő mindenáron tanár akar lenni. Szándékai szerint hallássérült gyerekekkel 

foglalkozna. A felsőoktatási intézmények elvileg minden előadásra, ill. szemináriumra 

biztosítanak jeltolmácsot a hallássérült hallgatónak, de mivel én ezt nem tudom igénybe 

venni, így az iskola három jó minőségű diktafont szerzett be, s a felvett hanganyagot 

tolmácsok gépelték le számomra. Mivel ez lassú, fáradságos munkát jelentett, az anyagot 

gyakran lefénymásoltam, amit a fogyatékosságügyi referens közbenjárására ingyen tehettem. 

A bürokrácia emberei nem ismerik a jelnyelvet, így erősen oda kell figyelni a velük 

történő kommunikáció során. Megkérdezett sorstársaim semmiféle nagyobb akadályba nem 

ütköztek ezen a téren, de apróbb esetek, ha úgy tetszik, „incidensek” azért előfordulhatnak. 

 

6. Esélyegyenlőség 

Végül az esélyegyenlőségről. A politikai élet egyik sarkalatos pontja a diszkrimináció. Az 

emberi jogok szorosan összefonódnak a tolerancia és az esélyegyenlőség kérdésével, hiszen 

ezen eszmék egyik fajtája azt írja le többek közt, hogy egy embert hátrányosan nem lehet 

megkülönböztetni. Az országoknak joguk van pontosan megfogalmazva átültetni az 1948-ban 

deklarált Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának ide vonatkozó passzusait törvényeikbe. 

Az előre lépéseket az ENSZ felügyelheti, melynek tagjai az 1980-as évektől a 

fogyatékossággal élő emberek jogaiért is fellépnek. 2002-ben a szervezet egy erről szóló 

nemzetközi egyezmény tervét jelentette be, és a jogok betartását egy különleges megbízottra 

bízta. 2006-ban megszületett az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 

egyezménye, ezt 2007-ben Magyarország ratifikálta, s 2008 májusában hatályba lépett. 

Interjúalanyaim egyöntetű válasza alapján azt a konklúziót kell levonnom, hogy az 

esélyegyenlőség hazánkban a gyakorlatban nem valósul meg. „A paradigmaváltáshoz 

nemcsak biztató jogi szabályok, hanem a hétköznapi emberek nagyobb perspektívájú látóköre 

is szükséges” – mondhatom egyik adatközlőmet idézve. Az esélyegyenlőség törvénybe 

iktatott magyarországi deklarációjával (2003. évi CXXV. tv. I. fej. 1. §) kapcsolatban szintén 

egy attitűdöt idézek: „Egy jó javaslat, ha sor kerül annak használatára.” 
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7. Kitekintés 

A siketek és nagyothallók jogairól mindenütt kevés szó esik. Sajnos sokszor a hallássérültek 

ismeretei is hiányosak. Elsősorban sorstársakon keresztül jutnak információhoz. Ha nem 

emelik fel szavukat a „halló” környezetben, segítséget nem igazán kapnak. 

Hogy a jövő mit hoz, nem csak rajtunk, hallássérülteken múlik. Felsőoktatásban való 

részvételünk viszont egyfajta pozitív példa lehet azok számára, akik korábban kételkedtek 

abban, hogy hallássérülten is leküzdhetők a továbbtanuláskor felmerülő akadályok. Magam is 

úgy gondolom, ha alaposabban megismernek bennünket, pozitívabban fognak vélekedni 

rólunk, esélyeinkről és tanulási lehetőségeinkről. 

Úgy érzem, hogy az interjúk elkészítésével és feldolgozásával sikerült az első lépéseket 

megtennem ahhoz, hogy a témában jobban elmélyedhessek. Kutatásaimat szeretném 

kibővíteni, hogy még pontosabb helyzetképet vázolhassak fel a siket és nagyothalló 

sorstársaim felsőoktatásbeli boldogulásáról, környezetükhöz fűződő viszonyukról. Azt is 

fontosnak tartom tudatosítani sorstársaimban, ha nem küzdünk meg a társadalmi 

előítéletekkel, akkor környezetünk sem tud kellően odafigyelni helyzetünkből adódó 

problémáinkra. 

 

Végezetül itt szeretném megköszönni konzulensemnek, dr. Vörös Ferencnek a szakmai 

támogatását, aki tanácsaival sokat segített az interjúkérdések összeállításában és előadásom 

végleges formába öntésében. 
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Als Hörgeschlidigte in der Hochschulbildung – Im Spiegel der Attitüden von den 

Befragten 

ANDREA SURI 

Ich beschäftige mich mit der Lage/Möglichkieten der ungarischen Hörgeschädigten und 

Gehörslosen, die an Universitäten studieren. Ich bin Schwerhörige seit 2000, so kann ich mir 

das Leben dieser Behindertegruppe vorstellen. Ich halte das Problem für soziolinguistisch 

sehr wichtig. Ich habe 5 Beteiligte interviewt, ihre Attitüde vergleiche ich mit meiner. Die 

Interviews (thematisch, min. 57 Fragen) sind mit der Hilfe der Windows Live Messenger 

(bekannt auch als MSN) stattgefunden, dann habe ich die interaktive und visuelle Dateien 

verarbeitet. Neben der Integration, das Gehörleiden, das Weiterlernen sind n. a. auch die 

Fingersprächliche Rechte und ihre Erfüllung in Universitäten, sowie die Kommunikation mit 

der Aussenwelt im Anblick. 

http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso
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A kanadai francia nyelv függetlenségi harca 

 

KASSAI ILONA 

 

Az előadás – ahogyan a cím is előrejelzi – azt fogja bemutatni, miként sikerült a kanadai 

francia nyelvnek megmaradnia a kanadai angol és az amerikai angol nyelv közvetlen 

környezetében, főleg, ha azt is tekintetbe vesszük, hogy 400 éves történetéből két évszázadon 

keresztül, beszélőinek jelentős számbeli fölénye ellenére, a kanadai angolnak alárendelt  

nyelvként létezett, s ebből a vesztes pozícióból kellett vívnia függetlenségi harcát. Ez az 1760 

és 1960 közötti periódus a történetírásban a brit uralom elnevezést kapta. Ami ezt a nehéz 

korszakot megelőzte 1534 és 1760 között, az az Új-Franciaországnak, ezen belül Canada-nak
1
 

elnevezett kolónia (1. ábra) benépesítésének időszaka volt Franciaországból folyamatosan 

érkező telepesekkel, akik megalapozták a kanadai francia közösséget, s létrehozták a kanadai 

francia nyelvet
2
 mint önálló entitást (Hull 1994). A harmadik történelmi periódus, amely 

1960-tól a mai napig terjed, a québeciek öntudatra ébredését követő autonómia törekvésekkel 

jellemezhető, amelyeknek, mint látni fogjuk, igen jelentős nyelvi vonatkozásai vannak 

(Bourhis 1994). 

Tekintsük át a három periódus meghatározó történéseit, amelyek a 2008-ban betöltött 400 

évet megjelölik!
3
 

 

1. ábra 

Új-Franciaország területe (a térkép forrása: 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/Nlle-France_carte1713.htm) 

 

1. Új-Franciaország (1534–1760) 

1608 Québec város megalapításának éve, egyben a betelepülés kezdete. Samuel de 
Champlain, az első kormányzó, azon a helyen alapítja meg a várost, ahol Jacques Cartier 

Stadaconét jelezte, s ahol a völgyet átszelő folyó összeszűkül, innen a Québec
4
 elnevezés. 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francopho%20nie/Nlle-France_carteI7%2013.htm
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A korszak végéig, 1760-ig, 8527 telepes érkezik az új kolóniára, elsősorban Franciaország 

északi, északnyugati, délnyugati és középső részéről. Társadalmi összetételük csökkenő 

gyakoriság szerint rendezve: 43% kézműves, 26% földműves, 14% segédmunkás, 12% 

polgár, 3,7% egyházi személy, 3% nemes. Életkorukat tekintve zömmel fiatal felnőttek 

érkeznek, a 40 év felettiek aránya mindössze 8,4%. Ami pedig nyelvi hátterüket illeti, a 

nyelvjárási elemekkel tűzdelt regionális francia népnyelvet beszélték. Többen közülük kettős 

nyelvűek voltak, mivel a népi francia nyelv mellett beszélték az anyanyelvjárásukat is (Poirier 

1994). A telepeseken kívül a kanadai francia nyelv kialakulásában fontos szerep jutott a 

„király lányainak” (les „filles du roy”), azaz a XIV. Lajos által 1665 és 1763 között a kanadai 

gyarmatokra feleségnek „exportált” árvalányoknak, akik az ő költségén nevelkedtek 

Párizsban, lánynevelő intézetekben és kolostorokban, ahol a királyi udvar éppen abban az 

időben központi normává emelkedő nyelvét, az Ile de France-ban beszélt francien nyelvjárást 

tanulták meg az első szocializáció keretében, s ezt vitték magukkal, mintegy 900-an, az 

Újvilágba. Ott feleségként sok gyereket szültek (átlagban 7,8-et), ami azon túl, hogy erősítette 

a francia gyarmat helyi jelentőségét, azzal az előnnyel járt, hogy gyermekeiknek ezt az általuk 

beszélt, kidolgozottabb, ennélfogva magasabbra értékelt nyelvhasználatot közvetítették. 

Legalább ennyire fontos volt az a körülmény, hogy 1665-ben 1200 katona is érkezett a király 

hadseregéből, amelynek a nyelve szintén a francia volt. 

A kanadai francia nyelv kialakulásához vezető nyelvi egységesülés a 17. század végére 

lezajlik, ekkorra már az új, egységes nyelv válik mindenki anyanyelvévé. Fontos az is, hogy a 

Kanadában születettek nem franciaként, hanem kanadaiként, ’Canadien’, azonosították 

magukat, tehát az új nyelvvel új identitás járt együtt. Milyen ez az új, egységes nyelv? Elegy, 

amelyen erős nyomot hagytak a beszélők eredeti nyelvjárásai, s az innovációkat nem 

számítva máig szinte ez a nyelvállapot őrződött meg, minél távolabb megyünk a 

nagyvárosoktól. Charles Bruneau 1938-ban ezt írja: „Előfordul velem, hogy becsukom a 

szemem és azt álmodom, hogy Racine-nal és Bossuet-vel van szerencsém beszélgetni” (idézi 

Daoust é. n.: 33–34). Kiemelendő, hogy Franciaországot két évszázaddal megelőzve, és 

állami beavatkozás – mai szóhasználattal nyelvi tervezés – nélkül, spontán módon zajlott le 

az egységesülés folyamata. 

A korabeli, franciaországi utazók ránk maradt vélekedései erről az egységesült, új 

nyelvről, kivétel nélkül pozitívak, dicsérőek. Íme, néhány közülük: 

 

•  1691 – „Kifinomult nyelv, tiszta kiejtés, akcentus nélküli beszéd.” (Crestien Le Clercq 

atya); „Sehol máshol nem beszélik tisztábban a nyelvünket. Semmi akcentust nem 

hallani.” (Charlevoix atya); 

• 1721 – „Tökéletesen jól beszélik a franciát, akcentus nélkül. Habár Franciaországnak 

szinte valamennyi vidéke hangzik benne, egyiknek a nyelve sem tisztán kivehető” (Le 

Roy Bacquville de la Potherie, idézi Brunot 1967, 8. kötet, 1073); 

• 1755–1760 – „A mi francia nyelvünkhöz hasonlót beszélnek” (Jean-Baptiste d’Aleyrac 

1935: 31); 

• 1756 – „Felfigyeltem arra, hogy a kanadai parasztok nagyon jól beszélnek franciául” 

(Montcalm márki, idézi Brunot 1967, 8. kötet: 1073). 

Feltűnik, hogy szinte mindegyik vélekedésben jelen van az akcentus nélküliség említése. 

Ennek az a magyarázata, hogy Franciaországban ezidőtájt, mint jeleztük, még nem volt 

egységes nyelvhasználat, sokféle „akcentus”, azaz ejtésmód volt használatban a területi 

nyelvváltozatokban. 
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2. A brit uralom (1760–1960) 

1760-ra, előcsatározások után, az angol telepesek meghódították a francia gyarmatot, amely 

így brit fennhatóság alá került. A brit kormány terve az új gyarmattal a frankofón lakosság 

teljes asszimilálása volt az anglikán vallás és a brit rendszerű államigazgatás bevezetése, 

valamint az angol bevándorlás ösztönzése révén. Ezek a törekvések azonban a francia 

lakosságban túlélési reflexeket fejlesztettek ki katolikus vallásuk, francia anyanyelvük és 

állampolgári jogaik védelmére. S mivel a két nép mindhárom alapérték tekintetében 

alapvetően különbözött, az asszimilációs stratégiák egytől egyig csődöt mondtak, a 

következők miatt: 

• Számbelileg óriási fölényben voltak a frankofónok, hiszen a brit uralom kezdetén 65000 

franciával mindössze 600 brit állt szemben; egyébként Észak-Amerika egészét tekintve a 

britek voltak fölényben, hiszen számuk elérte a 1,5 milliót a franciák 70000-res 

összlétszámához képest (Bourhis 1994: 16, Dulong 1967: 212). 

• Az egyébként is számbeli fölényben lévő franciák továbbra is igen eredményesen 

szaporodtak
5
, így folyamatosan biztosították az ellenálló lakosság utánpótlását. Paradox 

módon, egyre gyakrabban történt meg, hogy a britek házasodtak be francia családokba, s 

ezzel az ő asszimilálódásuk indult meg. 

• A franciákkal való kommunikációban fellépő nyelvi nehézségek miatt az angolok 

kénytelenek voltak franciául megszövegezett törvényeket hozni, a tárgyalásokat vagy 

franciául, vagy kevert nyelven vezetni, hogy az érintettek között létrejöjjön a kölcsönös 

megértés. 

• A franciák inkább vállalták az analfabétizmust, de nem engedték a gyerekeiket angolok 

által fenntartott, angol tanítási nyelvű iskolákba.
6
 

A brit kormányzó belátta, hogy ha nem történik valami csoda, a meghódított terület az idők 

végezetéig francia marad, ezért 1774-ben sokat visszaadott a franciáknak az elvett jogokból; 

így például visszaállította az állampolgári jogokat, ezzel egyszersmind, hallgatólagosan bár, 

de a francia nyelv hivatalos használatát is engedélyezte. Franklin Benjámin úgy nyilatkozott, 

hogy „a franciák egy percnyi nyugtot nem hagynak”. További engedményként a franciák 

1791-ben bekerültek a Parlamentbe, s innen is harcoltak a jogaikért, köztük nyelvük jogaiért. 

A gazdasági hatalom azonban a britek kezén marad egészen a harmadik korszak kezdetéig. 

James Stuart, a Végrehajtó Tanács tagja 1823-ban ezt írja a franciákról: „Kanadát nagyrészt 

olyan nép lakja, melyet idegennek lehet tekinteni, pedig már több mint 60 év telt el a brit 

hódítás óta. Ez a nép egy tapodtat sem haladt az asszimilálódásban sem a nyelv, sem a 

viselkedés, sem a szokások, sem az érzelmek tekintetében. Továbbra is ugyanolyan francia, 

mint volt a brit uralom kezdetén. A fő oka ennek a megszokotthoz való ragaszkodásnak 

nyilván a nekik nyújtott tűrhetetlen engedmény az idegen törvények tárgyában, idegen 

nyelven.” 

Nyelvi téren a brit korszakot az jellemzi, hogy mivel az angol uralom kezdetétől minden 

kapcsolat megszakad az anyaországgal, a kanadai francia nyelv saját utat jár be a fejlődésben. 

A legfontosabb tényező az angolból való kölcsönzés, de fontosak a belső újítások is. És mivel 

az elit jelentős része a brit uralom kezdetén elhagyta az országot, a nyelvhasználatban 

felerősödtek a nyelvjárási és népies sajátságok, az aluliskolázottság miatt terjedt az 

analfabétizmus, nem érvényesült az iskola igényesebb, normakövető nyelvhasználata. Az is 

igaz azonban, hogy az európai francia nyelv az 1789-es forradalom idején és óta nagyon sokat 

változott, ezért kétszeresen is mélyültek a különbségek a kétféle francia nyelvváltozat között. 
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Mindez tükröződik a kanadai franciáról tett megjegyzésekben, amelyekből a történészek 1810 

és 1900 között 47-et találtak, s ezek mind negatív felhangúak. Már nem jónak, hanem csak 

tűrhetőnek ítélik ezt a nyelvváltozatot, amely az első világháborút követően tovább 

angolosodik az angol tőkével meginduló urbanizáció hatására. Szerencsére azonban az angol 

csak a szókincsre hatott, a többi szintet nem vagy alig érintette (Darbelnet 1979; Poirier 

1978). Ennek ellenére nemcsak a kívülállók értékelték negatívan a nyelv minőségét, hanem 

maguk a beszélők is, mondván, hogy „koktélnyelvet beszélünk”, „rosszul beszélünk”, 

„degenerált a nyelvünk”. A negatív megítélés következménye nyelvi elbizonytalanodás a 

franciaországi franciákkal szemben. De akadnak pozitív vélemények is, amelyek tisztábbnak 

állítják be a kanadai franciát az európai franciával szemben (Cajolet-Laganière–Martel 1995: 

58–60). 

 

3. Öntudatra ébredés (1960-tól napjainkig) 
Az 1960-as években a két évszázadon át tartó visszahúzódást erős aktivitás váltotta fel, amely 

bársonyos vagy csendes forradalomként vonult be a történelembe. A francia ajkúak 

rádöbbentek, hogy milyen veszteségek érték őket az élet minden területén, a nyelvet sem véve 

ki. Ezért reformokat akartak, hagyományos Québec helyett modem Québecet, szellemi 

gyámság alatt élő Québec helyett művelt, gondolkodni tudó Québecet. Otthon akarnak lenni 

saját hazájukban, s meg akarják szerezni a gazdasági hatalmat. „Ideje változtatni!” – ezzel a 

jelszóval nyert a liberális párt, s ezzel kezdődött a bársonyos forradalom. Sorra alakulnak a 

meghatározó intézmények: 

1961 – Kulturális Minisztérium, benne Nyelvi Iroda. A kormány Oktatáselemző 

Bizottságot hoz létre, hogy felmérje az oktatás helyzetét. 

1964 – Oktatási Minisztérium alakul. 

1969 – Létrejön a Montreáli Egyetem. Franciaországgal megállapodást írnak alá a kultúra 

és az oktatás területén való együttműködésről. 

Az egymást követő kormányok egyre nagyobb autonómiát követelnek, nagyobb 

reprezentativitást a frankofóniának, egyenlőséget a mai Kanadát létrehozó két nép között 

(„Egyenlőség vagy függetlenség” a jelszó). Ez a fajta jó értelemben vett nemzeti érzés adja a 

hátterét a bársonyos forradalom intézkedéseinek, köztük a nyelvet érintő lépéseknek is. 

1963-ban megalapítják a kétnyelvűségre és a kétkultúrás létezési módra irányuló 

vizsgálóbizottságot, amelynek a jelentéséből kiderül, hogy Québecben a frankofónok a brit 

uralom kezdete óta csak az alantasabb posztokat kapják meg. 1969-ben Pierre Vallière 

Amerika fehér négerei címmel könyvet ír. 

1972-ben a francia nyelv helyzetét és a nyelvi jogok állását vizsgáló bizottság ugyanerre a 

következtetésre jut: a frankofónok a „vízhordók”. Tudatára ébrednek annak, hogy 

gyarmatosítva vannak, mert kevésbé iskolázottak, mint az angolok. Kimutatják az 

aluliskolázottság és a gazdasági hátrány közötti közvetlen kapcsolatot, s világosan látják, 

hogy a megoldás a tanulás. Ekkor válik a mozgalom sarokkövévé a francia nyelv oktatása 

minden szinten. 

A felelős politikusok felismerik, milyen hatalmas szerepet játszhat az állam a nyelvi 

kérdésekben, amely ezt követően megbízza a Nyelvi Irodát, hogy fokozatosan franciásítsa a 

munkahelyi nyelvhasználatot. Két fontos nyelvtörvény is születik, éspedig 1974-ben a 

Törvény Québec hivatalos nyelvéről, 1977-ben pedig A francia nyelv chartája, azaz a 101-es 

törvény, melyek által a francia hivatalos státuszt kap Québec tartományban, s ezzel 

visszanyeri 1760-ban elvesztett helyét a társadalmi értékrendben. A francia újra a 
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munkavégzés, az oktatás, a kommunikáció és az államigazgatás nyelve lett, azaz hasznos 

nyelv, amelyet érdemes jól megtanulni. A québeciek rátalálnak európai „unokatestvéreikre”, 

beengedik a francia hatásokat, kultúrát, divatot, másfelől a québeci énekesek, színészek, írók, 

filmesek ismertté válnak Franciaországban. A nyelvi következménye mindennek az, hogy a 

kanadai francia emancipálódik, közelebb kerül az európai franciához. 

Az 1960-as, 1970-es évek nyelvi vitájának tárgya Québecben az, hogy milyen franciát 

beszéljenek és tanítsanak: a québeci standard köznyelvet, a ’joual’-nak nevezett québeci 

népnyelvet vagy a nemzetközi franciát. További kérdés, hogy szégyenkezzenek-e a nyelvük 

miatt, avagy legyenek rá büszkék. A ’joual’ mellett az az érv szól, hogy a vele azonosított 

népnyelv kitűnő identitásszimbólum lehetne, hiszen ez egyedíti őket mind a britekkel, mind 

az európai franciákkal szemben. Ugyanakkor a joual egy „házmesternép” nyelve, a kívülállók 

számára nem érthető, ezért nem exportképes. A québeciek ráébrednek, hogy ha e mellett 

állnak ki, magukra maradnak. A másik tábor az ún. nemzetközi francia mellett érvelt, amely 

összeköti a frankofón világot. Végül kompromisszum született: legyen a québeci standard 

köznyelv, amelynek a minőségét azonban javítani kell, hogy alkalmas legyen valamennyi 

ellátandó funkció betöltésére. Jöjjön tehát a nyelvújítás! Mostanában ezzel vannak elfoglalva 

a québeci nyelv állapotáért felelős szakemberek (Cajolet-Laganière–Martel 1995). 

 

JEGYZETEK 
l A Canada < kana:ta szó amerindián (huron-irokéz) eredetű, jelentése falu. Amikor Jacques Cartier I. Ferenc 

megbízásából területeket ment hódítani, s utazásai során (1534, 1535–36, 1541–42) a ma Szent 

Lőrincnek nevezett folyó völgyét felfedezte, benne az ott lakó indiánokat, hallva tőlük a fenti szót, azt 

hitte, hogy az az egész terület neve, holott az indiánok csak lakóhelyükről (Stadaconé, a mai Québec és 

Hochelaga, a mai Montréal) beszéltek. 
2 Itt kell megjegyezni, hogy a ’kanadai francia nyelv’ megnevezés a mai korban gyűjtőfogalom, amely 

eredetileg három nyelvváltozatot fed: az Acadia tartományban, a Québec tartományban és az 1803-ig 

francia fennhatóság alá tartozó Lousianaban beszélt változatokat. Ehelyütt csak a québeci franciára térek 

ki részletesen, mert (1) Québec az egyetlen olyan tartomány, ahol a frankofónok jelentős számbeli 

fölényben (82,2%) vannak a többi nemzetiséggel szemben (Bourhis 1994: 10), (2) a legtisztábban rá 

jellemző a fentebb vázolt helyzet, és mert (3) a másik két nyelvváltozat tárgyalása, történetének 

szövevényessége miatt, messze vezetne (de lásd Dulong 1967; Daigle 1980 és Landry–Allard 1994 

leírását). 
3 A téma kifejtése elsődlegesen Jacques Leclerc online hozzáférhető, Histoire du franXais au Québec című 

munkájára támaszkodik. Ebben az első korszakot az 1. fejezet tárgyalja, a másodikat a 2. és 3. fejezet, 

végül a harmadik korszak leírása a 4. és 5. fejezetben történik meg. A más forrásból származó 

ismeretekre hivatkozás történik. 
4 A  Québec < Kebec helynév is amerindián, jelentése szűk átjáró, azaz szoros. A tartományra a britek 

terjesztették ki a nevet 1713-ban, amikor méretét leszűkítették a lakott területre, s ezzel kialakították a 

Province of Québec/Province du Qébec területi egységet, nem kis értelmezési zavart okozva (a 

részletekre vö. Weinmann 1987: 14, 113–115. 
5 S ez így volt egészen 1960-ig; még Céline Dion, a világhírű kanadai francia énekesnő is nagycsaládba 

született, 14 gyerek között utolsóként, ahogy ezt a máig egynyelvű édesanyja egy magazinnak elmesélte 

(Germain 2003: 96). A magas születési rátának köszönhetően a brit uralom 200 éve alatt a francia 

lakosság lélekszáma 70 000-ről 5 540 346-ra emelkedett (Trudel–Grenier 1955: 49). 

6 1842-ben például 111544 iskolaköteles gyermek közül mindössze 4935, azaz 4,4% járt iskolába, s 1910-

ben az iskoláskorú lakosságnak mintegy 0,5%-a járja ki a 8. osztályt és tanult tovább (Corbeil 1980: 25). 

Másfelől azonban még ennyire se lett volna lehetőség a tanulásra, ha az egyház nem veszi ki a részét 

folyamatosan és tevőlegesen az iskolaalapításból egészen a Laval Egyetem 1825-ben történt 

létrehozásáig, ami végre lehetővé tette a francia nyelvű elitképzést. A francia nyelv nem tudott volna 
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fennmaradni, még ilyen lélekszámú lakosság mellett sem, ha a katolikus egyház nem gondoskodik 

folyamatosan a francia nyelvű iskolázás lehetőségeiről. 
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La guerre d’indépendance du français canadien 
ILONA KASSAI 

L’article relate l’histoire quadricentenaire de la langue française au Canada actuel, y compris 

la période de sa „guerre d’indépendance” contre la volonté assimilatrice du gouvernement 
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britannique. Sont passés en revue les facteurs décisifs qui ont empêché l’assimilation totale de 

la population francophone en Amérique du Nord et qui ont apporté, à partir des années 1960, 

l’émancipation tant désirée sur tous les plans de la vie. 
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Szlovák fórumozók véleménye a szlovákiai magyarok nyelvhasználati jogairól 

és nyelvhasználatáról 

 
SZABÓMIHÁLY GIZELLA 

 

1. A szlovák elektronikus sajtóban megjelent cikkek közül talán a legnagyobb érdeklődést a 

szlovák–magyar viszonnyal foglalkozók keltik, ugyanis kevés egyéb olyan téma van, 

amelyhez akár több száz hozzászólás érkezne. A szlovák-magyar viszony kapcsán tipikusan 

két nagy, egymáshoz szorosan kapcsolódó témakört érintenek a viták. Az egyik a szlovák–

magyar viszony történelmi dimenziója, a másik a szlovákiai magyarság jelenlegi helyzete és 

igényei, ezen belül a kisebbségi és a nyelvhasználati jogok, az anyanyelvű oktatás iránti igény 

megalapozottsága. Az előadásban elsősorban az utóbbiról lesz szó, mivel azonban a 

szlovákiai magyarok helyzetét igen gyakran a szlovákok korábbi kisebbségi helyzetével vetik 

össze a fórumozók, az első problémakört sem lehetett teljesen figyelmen kívül hagyni. 

 

2. Az anyaggyűjtés a nyomtatott formában is legolvasottabb (nem bulvár) országos napilap, a 

Sme
1
 elektronikus változata alapján készült (2007 és 2008 első fele). Az adott időszakban a 

szlovák–magyar viszonyt több cikk is érintette, a nyelvvel és a nyelvhasználati jogokkal 

kapcsolatban a legtöbb hozzászólás a szlovákiai magyar oktatásüggyel foglalkozó négy 

íráshoz érkezett: a 2008. február 6-i és február 18-i cikk arról szólt, hogy a 9. osztályosok 

számára kötelező országos szintfelmérő tesztelésen a magyar tannyelvű iskolába járó diákok 

ugyanazt a tesztet kapták szlovák nyelvből, mint a szlovák iskolába járók, holott más program 

szerint tanulnak. A tesztek a magyar diákok számára túl nehezek voltak, ezért a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusszövetség tiltakozott a felmérés ellen. A másik két cikk (2008. május 20. 

és 2008. június 24.) az azóta elfogadott új közoktatási törvény elleni magyar tiltakozásokról 

számolt be.
2
 Az egyes cikkekhez hozzászólók száma az alábbi módon alakult: 2008. 2. 6.: 

176 (egy személytől a legtöbb hozzászólás: 47), 2008. 2. 18.: 70, 2008. 5. 20.: 37, 2008. 6. 

24.: 24. A fentiekre való tekintettel a példák az ezekhez az írásokhoz kapcsolódó 

hozzászólásokból származnak. 

A hozzászólások alapján a fórumozókról megállapítható, hogy általában magasabb 

képzettségűek, nem ritkán említenek eseményeket egyetemi, főiskolai tanulmányaik idejéből. 

Közülük számosan külföldön dolgoznak vagy dolgoztak. A nemzetiségi hovatartozás 

leginkább a mi–ők szembenállás különféle megfogalmazásaiból állapítható meg. Kevesen 

deklarálják szlovákságukat vagy magyarságukat, olykor a hozzászóló utal az őseire. A 

nemzetiségre (pontosabban a nyelvtudásra) utaló jelek: a magyar mondatok, replikák 

sporadikus alkalmazása, például: „Mi az az ír-redentizmus? Az írek harca a két országrész 

egyesítéséért? Válaszolj, mert én mint fiatal még sok mindent nem tudok! 
(vsaksaonistratia).”

3 
Meg kell azonban említeni, hogy a magukat szlováknak vallók is 

használnak magyar szavakat, illetve bizonyos szavakat magyar helyesírással írnak, elsősorban 

a magyar szót, például: „aby si sa z toho tvojho magyaronszkeho jazyka nepokadil ty !!! 
ovladat zakladny statny jazyk, je zvyk vsade vo svete. ked sa ti nepaci prestahuj sa do 

anyorszaghu” (canon_eos_5d) [ne csináld már össze magad a magyar nyelvedtől!!! az egész 

világon szokás ismerni az államnyelvet, és ha ez neked nem tetszik, költözz át az 

anyaországba].
4
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A választott becenevek (nickek) vizsgálata alapján megállapítható, hogy kevés az olyan 

név, amely alapján az illető személy nemzetiségére lehetne következtetni, ezek közé tartozik 

például a csonkamagyarország, Špinavý Fred, azaz Piszkos Fred, szepsi-laszlo, illetve a 

másik oldalon a Slovak48. Mivel ezekben a vitákban a szlovák–magyar kérdések 

megközelítése tipikusan történeti, előfordulnak történelmi személyekre utaló nevek is, például 

bulvárkund, lajoš štúr
5
 („magyar” álláspont

6
), Bem apó, Láďa Košút

7
 („szlovák” álláspont). A 

két utóbbi név azért érdekes, mert a név és a vitában képviselt álláspont egymással ellentétes. 

Erre más személynél is van példa, ilyen például a feribaci (azaz Feri bácsi) hozzászóló. 

A nemzetiségre – pontosabban a nyelvismeretre – utaló jel lehetne a helyesírás és a 

nyelvhasználat. A gyakori helyesírási hibák és elírások miatt az előbbiből érdemleges 

következtetést nem lehet levonni, az utóbbiból már igen. Bizonyos fórumozók nagy 

előszeretettel javítják a többiek hozzászólalásait, elsősorban a nacionalista álláspontot 

képviselőknek vetik a szemére, hogyan tarthatják magukat „nagy” szlováknak, ha még a 

helyesírást sem ismerik.
8
 A feldolgozott anyagban egy esetben fordult elő, amikor a 

magyarságát egyébként is nyíltan vállaló gabec nevű hozzászóló szövegét javította ki egy 

másik fórumozó, aki főleg ragozási hibákat talált a szövegben. Más esetben a sa szlovák 

visszaható névmás elhagyása miatt gondolhatjuk, hogy a hozzászóló magyar. 

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a hozzászólók többsége szlovák nemzetiségű. A 

feltételezett etnikai hovatartozástól el kell különítenünk a hozzászólóknak a tárgyalt 

kérdésekkel kapcsolatos álláspontját. Amint fentebb jeleztem, alapvetően kétféle, egymással 

ellentétes álláspontot különítettem el. Ezeket egyszerűen a „magyar” és a „szlovák” 

álláspontnak neveztem el, bár nyilvánvaló, hogy nem okvetlenül kapcsolódnak a hozzászóló 

nemzetiségéhez. A tárgyalt téma szempontjából a „szlovák” álláspontot vallókat például az 

alábbiak jellemzik: nem támogatják a kisebbségi nyelv nyilvános és hivatalos használatát, 

úgy vélik, hogy a kisebbségi nyelvhasználat és a kisebbségi nyelv tanulása magánügy, 

amelyet az államnak nem kellene támogatnia, a magyarok nem tudnak és nem akarnak 

szlovákul beszélni, és nem is akarnak szlovákul megtanulni. A „magyar” álláspont 

értelemszerűen ennek az ellentéte: elismeri a magyar nyelv nyilvános és hivatalos használatát, 

ennek állami támogatását, tényként fogadja el, hogy vannak a magyar közösségnek szlovákul 

nem vagy kevésbé jól tudó tagjai, de a többség meg akar és meg is tud tanulni szlovákul, és 

ha szükség van rá, használja is a nyelvet. 

 

3. A „magyar kérdés” – elvileg bármilyen, teljesen semleges téma kapcsán felmerül a 

fórumokban, s amint korábban már volt róla szó, általános jellemzője a történelmi aspektus 

dominanciája. Nyelvi jellegű, de történelmi aspektusból tárgyalt téma bizonyos szavak 

használata. Elsősorban a Felvidék, kevésbé a Kárpát-medence használatát bírálják egyes 

szlovák hozzászólók, mivel úgy vélik, hogy ezek a Nagy-Magyarország iránti nosztalgia 

jelei.
9
 Ugyancsak számosan nehezményezik, hogy míg a szlovákban külön lexémával nevezik 

meg a történelmi és a mai Magyarországot – Uhorsko és Maďarsko –, a magyarban mindkét 

állam neve Magyarország. Éppen az ezeréves elnyomás mítoszát elutasító szlovák 

hozzászólók hangsúlyozzák szívesen, hogy a történelmi Magyarország többnemzetiségű 

állam volt, amelynek a mai Magyarország csak az egyik utódállama. Úgy vélik, hogy a 

Magyarország szó használatával a magyarság indokolatlanul sajátítja ki a régi 

többnemzetiségű államot és annak történelmét. 

A nem „nyelvi” témák szorosan összefüggenek a vitákban felbukkanó szoros értelemben 

vett nyelviekkel: egyrészt azért, mert bármilyen tárgyalt kérdés kapcsán ezek nagy része 
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előbb-utóbb szóba kerül,
10

 másrészt pedig azért, mert némelyiküket érvként használják a 

hozzászólók. Így a „szlovák” álláspont képviselői felteszik a kérdést: hogyan lehetséges az, 

hogy a magyarság több generáció óta él kisebbségi helyzetben, a magyarok mégsem beszélik 

jól a szlovákot?
11

 Mások a szlovák közoktatási kormányzat intézkedéseit az Apponyi-féle 

törvényekkel állítják párhuzamba: „Je to paradoxne, ze Slovaci vzdy plakaju, ked sa hovori o 
„Lex Apponyi”. To nic ine nebolo, ale ucit madarcinu ako statny jazyk na slovesnkych 

skolach, ale predmety sa ucili po slovensky. Po sto rokoch Slovaci robia to iste Madarom, ale 

to uz je spravodlive a nadavaju na Madarov, lebo sa im to nepacil!” (gabec) [Paradox módon 

a szlovákok mindig sírnak, ha a Lex Apponyi kerül szóba. Ez nem volt más, mint hogy a 

szlovák iskolákban a magyart mint államnyelvet kellett tanulni, de a tantárgyakat szlovákul 

tanulták. Száz év elteltével a szlovákok ugyanazt csinálják a magyarokkal, de ez már 

igazságos, és szidják a magyarokat, hogy ez nekik nem tetszik.] 

 

4. A nyelvi jellegű témák két nagy csoportba sorolhatók. Az egyik a kérdés általános vetülete: 

a szlovák nyelvnek mint államnyelvnek és a magyarnak mint kisebbségi nyelvnek a viszonya 

a nyilvános kommunikációs színtereken, ezen belül az oktatásban és a hivatalos 

kapcsolatokban, valamint ennek nyelvi jogi vonatkozásai. 

Amint fentebb már volt róla szó, a „szlovák” álláspont képviselői úgy vélik, hogy az 

oktatás, a hivatalos és a nyilvános kapcsolattartás nyelve a szlovák kellene, hogy legyen: „je 
smutne,ked v statnej skole je statny jazyk ako vedlajsi jazyk. alebo aby som bola presna,lebo 

muozu byt aj sukromne skoly, ked v skole neakeho statu je statny jazyk tohto statu brany ako 
vedlajsi jazyk” (kattalin) [szomorú, hogy az állami iskolában az államnyelv mellékes nyelv, 

de hogy pontosan fejezzem ki magam, mert lehetnek magániskolák is, hogy egy állam 

iskolájában az államnyelv mellékes nyelvnek legyen minősítve]; „Ked sa chce niekto ucit 
madarsky, rusinky, rusky alebo polsky, nech sa paci. Ale na vlastne nakiady. (demokracy 

myass)” [Ha valaki magyarul, ruszinul, oroszul vagy lengyelül akar tanulni, csak tessék. De a 

saját költségére.]; „Dvojjazcnast na uradoch je nepochopitelna vec” (dsx) [A hivatalokban a 

kétnyelvűség érthetetlen dolog]. 

Ezt a véleményüket a hozzászólók általában nem támasztják alá érvekkel, ha igen, akkor 

elsősorban más országok gyakorlatát említik. Egyúttal az is jellemző, hogy a szlovákiai 

magyarok helyzetét a bevándoroltakéval „mossák össze”,
12

 az említett teszteléssel 

kapcsolatban például a „szlovák” álláspont képviselői Angliát és az USA-t hozták fel 

többször is példaként: „Osobne proti Madarom nic nemam, ale to je uz vrchol ziadat o 

slabsie testy zo slovenskeho jazyka na slovensku, […] Keď budes v Madarsku tak si kludne 
ziadaj o slabsie testy zo Slovenskeho jazyka.Studujem v Uk a nikto neberie ohlad na to ze som 

mensina a je to maj druhy jazyk” (marek.x) [Személy szerint a magyarokkal nincs semmi 

bajom, de Szlovákiában gyengébb teszteket kérni szlovák nyelvből, ez már mindennek a 

teteje! Ha Magyarországon leszel, akkor nyugodtan kérj a szlovákból gyengébb teszteket. Az 

Egyesült Királyságban tanulok, és senki sem veszi tekintetbe, hogy kisebbségi vagyok, és 

számomra ez második nyelv]. 

Ezek a hozzászólók vagy nem ismerik, vagy teljes mértékben figyelmen kívül hagyják a 

kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozó belső szabályozást, akárcsak Szlovákiának az olyan 

nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségeit, mint a kisebbségvédelmi keretegyezmény 

vagy A regionális  vagy kisebbségi nyelvek európai chartá ja . A nyelvi jogi 

szabályozást a „magyar” álláspontot képviselő fél sem ismeri – legalábbis ez tűnik ki a 

reakcióikból –, mivel a vizsgált szövegekben csak a szlovák alkotmánynak a kisebbségi 
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jogokra vonatkozó szakaszaira történt utalás, az is csak egy esetben. Ezek a hozzászólók 

rendszerint a finnországi gyakorlatot említik követendő példaként. Így a flamm becenevet 

használó hozzászóló felveti, hogy az egymás közötti jobb megértést szolgálná, ha a szlovákok 

is tanulnák a magyar nyelvet. Erre a felvetésre vegemite-r így reagál: „no, na skodu veci by to 

samozrejme nebolo…len je humorne, ze sa tu snazis presviedcat, ze je v poriadku, aby 
obcania SR neovladali statny jazyk a zaroven odporucas, aby sa vacsina obcanov ucila jazyk, 

ktorym sa nikde inde na svete okrem Madarska a pohranicnych uzemi nedohovoris” [ez 

ugyan természetesen nem volna kár, csak éppen humoros, hogy azt bizonygatod, rendben 

van, hogy az SZK állampolgárai nem beszélik az államnyelvet, és egyúttal azt javasolod, 

hogy a többség egy olyan nyelvet tanuljon, amelyen Magyarországon és a határ menti 

területeken kívül sehol a világon nem tudsz beszélni]. A na.nose.kunda hozzászóló erre ezt 

válaszolta: „Pozri sa napr. na Fínsko. Majú tam malú švédsku menšinu, ale švédske nápisy sú 

po celej krajine a všetci Fini učia základy švédčiny.” [Nézd meg például Finnországot. Ott a 

svéd kisebbség kisszámú, de svéd feliratok mindenhol vannak az országban, és minden finn 

tanulja a svéd nyelv alapjait]. 

Az utolsó példa egyúttal a másik témára is utal: a szlovákiai magyarok szlovák 

nyelvismeretére, pontosabban nem megfelelő nyelvismeretére. Ehhez a témához mint 

említettem – szorosan kapcsolódik a felvetés, hogy a szlovákiai magyarok mennyire akarnak 

megtanulni szlovákul, és hajlandóak-e szlovákul beszélni. A már említetteken kívül két 

jellemző példa a „szlovák” álláspontot képviselők hozzászólásaiból, ezekben a szlovák 

nyelvismeret hiányából eredő hátrányokat hangsúlyozzák leginkább a hozzászólók – 

természetesen párhuzamot vonva a külföldi helyzettel, illetve az itteni bevándorlókkal, akik 

„természetesen” igyekeznek megtanulni szlovákul: „nikto nič nemusí. akurát keď niekto je 

občan sr a neovláda dobre svoj štátny jazyk má minimálnú pravdepodobnost' sa úspešne 
sociálne a ekonomicky integrovat' do spoločnosti” (Čarňoch) [nem kötelező, ha azonban 

valaki szlovák állampolgárként nem bírja jól az államnyelvet, minimális az esélye annak, 

hogy szociális és gazdasági téren sikeresen integrálódik a társadalomba]; „Deti […] 

»Vietnamcov«, ktoré sa narodili na Slovensku rozprávaju da sa povedat' spisovne Slovensky, 

a tromfnú aj občanov maďarskej národnosti, Slovenskej štátnej príslušnosti, pretože 
Vietnamci sa chcú naučit' reč štátu v ktorom žijú a pracujú” (orfeus249) [A vietnamiak 

gyerekei, akik Szlovákiában születtek, azt mondhatjuk, hogy a standard szlovákot beszélik, és 

letromfolják a szlovák állampolgárságú magyar nemzetiségű lakosokat, ugyanis a vietnamiak 

meg akarják tanulni annak az államnak a nyelvét, amelyben élnek és laknak]. 

 

5. Terjedelmi okokból aránylag kevés véleményt idéztünk, ezek alapján is leszűrhető azonban 

néhány megállapítás: elsősorban is látszik, hogy a hozzászólók ritkán támasztják alá valóban 

helytálló érvekkel véleményüket, leginkább külföldi példákat említenek, a nyelvi jogi 

szabályozást nem ismerik. A „szlovák” álláspontot képviselők a szlovákiai kétnyelvű 

magyaroktól szinte azonos szintű nyelvtudást várnak el, mint az egynyelvű beszélőtől, és nem 

veszik figyelembe eltérő szociolingvisztikai helyzetüket. Az érvényesülés szempontjából a 

világnyelvek ismeretét hasznosnak tartják, a kisebbségi kétnyelvűségnek azonban nem 

tulajdonítanak pozitív hatást. 

A fórumban hozzászólók gyakran írják, hogy saját tapasztalatukból indulnak ki, valójában 

azonban mindkét félre jellemző a közismert példáknak és adatoknak, a sztereotip érveknek és 

ellenérveknek ismétlése. A vélemények és érvek forrása elsősorban az oktatás és a 

tömegkommunikáció, valamint a politika, a hozzászólóknak a szlovák-magyar viszonnyal 
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kapcsolatos álláspontja összecseng a szociológiai és szociálpszichológiai kutatások 

eredményével (lásd például Šutaj és mtsai. 2006), valamint azzal a megállapítással, hogy 

Szlovákiában az etnikai konfliktusok kulturális és nyelvi konfliktus formáját öltik 

(Szomolányiovát idézi Šutaj 2005: 9). 

 

JEGYZETEK 
1 Az Sme napilap és a magyar Új Szó egy kiadóvállalathoz tartozik, politikai irányultsága liberális-jobboldali. 

A Median közvéleménykutató intézet szerint 2008. első félévében a lakosság 9%-a olvasta az Sme 

napilapot (http://www.mediansk.sk/pdf/2008/ZS082SR.pdf). 
2 A 2008. évi 245. számú közoktatási törvényben új elem az államnyelv oktatásának/elsajátításának a joga, 

amely kiemelt helyet kap, hiszen sorrendben megelőzi a kisebbségi anyanyelven való tanulás jogát, s a 

jogszabály előírja, hogy olyan óraszámban kell oktatni, mint az anyanyelvet. A magyar szervezetek 

elsősorban ezek ellen a rendelkezések ellen szólaltak fel. 
3 Ez a hozzászólás azért is érdekes, mert egy másik replikában az illető magát szlovákként határozza meg, s 

megint máshol arról ír, hogy a nagyanyja Dél-Szlovákiában ugyanabban a faluban lakik születése óta, 

mégis két országban is élt. A fórumozó választott neve a szlovák himnuszból egy rész (však sa oni 

stratia), s a szlovákok ellenségeire utal, ti. hogy azok eltűnnek. 
4 A szlovákban a maďarón az eredetileg más nemzetiségű, de elmagyarosodott személyek megnevezésére 

szolgál. Az elemzett hozzászólásokban gyakran előfordul a magukat magyaroknak deklarálók vagy a 

magyarokkal szimpatizálók megjelölésére. A maďarón szó használata azzal is összefügghet, hogy egyes 

fórumozók szerint – utalva a magyarság és a környező népek genetikai állományának hasonlóságára – 

magyar nemzet mint olyan nem létezik, mert a maguknak magyarnak vallók valójában szláv ősök 

leszármazottai. Itt jegyzem meg, hogy a hozzászólásokat változtatás nélkül – azaz esetenként hibás 

írásmóddal – közlöm, s helykímélés végett nem tüntetem fel a forrást. 
5 Ebben az esetben Ľudovít Štúr-ra, a reformkor vezető szlovák politikusára utal a név; a fórumozó viszont a 

szlovák Ľudovít-nak megfeleltetett magyar Lajos keresztnevet választotta. 
6 Ezek a hozzászólók a magyarokról 3. személyben írnak, ezért nem lehet bizonyosan állítani, hogy 

magyarok volnának, nézeteikben viszont a cikkben tárgyalt magyar álláspont tükröződik. 
7 A Láďa a Ladislav (László) becéző formája a csehben, a Košút pedig a Kossuth név kiejtés szerint írt 

változata. A szlovák helyesírási szabályzat értelmében így kell átírni a Kossuth nevet. 
8 „Vidím podľa tvojho príspevku, že pravdepodobne pracuješ na Ministerstve kultúry. Tie testy zostavili 

podobní hejslováci :D/ PS: S takýmto pravopisom by si radšej nemal prispievať, ale je príznačné, že tebe 

podobné typy spisovnú slovenčinu neovládajú…” (gemini75) [A hozzászólásod alapján látom, hogy a 

kulturális minisztériumban dolgozol. Ezeket a teszteket a hasonló hurrászlovákok állították össze :D/ PS: 

Jobb volna, ha ilyen helyesírással hozzá sem szólnál, jellemző azonban, hogy a hozzád hasonló fazonok 

nem ismerik a szlovák irodalmi nyelvet…]. 
9 „My nenazyvame v oficialnych satnych mediach Madarsku republiku napr.Hungaristan ako vy slovensku 

republiku Uhorskym nazvom felvidek.A to prosim pekne V 21storoci, 88 rokov po Trianone!” (rolling1) 

[Mi nem nevezzük a hivatalos állami médiában a Magyar Köztársaságot például Hungarisztánnak, mint 

ahogy maguk (ti) a Szlovák Köztársaságot Felvidéknek. És ezt kérem a 21. században, 88 évvel Trianon 

után!]. Egy másik hozzászóló (bulvaar kund – talán magyar) erre azt válaszolta, hogy a mai 

szóhasználatban a Felvidék Szlovákia magyarok lakta területeit jelöli. 
10 Az azonos szintfelmérő tesztek kapcsán kialakult vitában ezt írta az egyik hozzászóló: „Dávno pred 

maďarmi to žili slovania. Potom tu prišli maďari, ktorí akosi zabudli, že by mali nechať slovákov 

rozprávať po slovensky a tvrdo slovákov maďarizovali. Ak bola tvrdá maďarizácia, teraz nech je tvrdá 

slovakizácia. Žiadna demokracia. Ani maďari na demokraciu nehľadeli, keď bili v školách deti - našich 

starých a prastarých rodičov za to, že nevedia po maďarsky.” (sumimoto) [A magyarok előtt már régen 

itt éltek a szlávok. Aztán jöttek a magyarok, és valahogy elfelejtették, hogy hagyják a szlovákokat 

szlovákul beszélni, és keményen magyarosítottak. Ha akkor kemény magyarosítás folyt, most legyen 

kemény szlovákosítás. Csak semmi demokrácia. A magyarok sem ügyeltek a demokráciára, amikor azért 

ütötték a gyerekeket – nagyszüleinket és dédszüleinket – az iskolában, hogy nem beszéltek magyarul.] 
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11 „Ked ti potomok ludi, zijucich pomaly 90 rokov na slovenskom (ceskoslovenskom) uzemi povie, ze 

nerozumie po slovensky, asi to uplne v poriadku nie je.” (PCI) [Ha lassan 90 éve szlovák – csehszlovák – 

területen élő emberek leszármazottja nem ért szlovákul, akkor az talán nincs teljesen rendben.] 
12 Ezt másik fél bírálja is, például: „Madari na Slovensku nie su imigranti, ked hovori po slovensky, bude mat 

viacej moznosti na Slovensku, a ked nie, tak bude mat moznosti inde.” (gabec) [A szlovákiai magyarok 

nem bevándorlók, ha szlovákul beszél, több lehetősége lesz Szlovákiában, ha nem, máshol talál 

lehetőséget]. 
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Opinions of Slovak internet forum users about the language use rights and language use 

of minority Hungarians in Slovakia 
GIZELLA SZABÓMIHÁLY 

Of the articles published by the Slovak electronic media, the ones dealing with Slovak-

Hungarian relations usually attract the most attention – there are hardly any other topics that 

several hundred people comment on in various Internet forums. Regarding Slovak–Hungarian 

relations, two subjects typically attract the most comments: the first is the historical 

dimension of Slovak–Hungarian relations, while the second is the present situation and needs 

of Slovakia’s Hungarian minority (minority and language use rights, education in the mother 

tongue etc.). In this paper I discuss and analyze forum users’ opinions on the latter topic, 

voiced in the internet forums of the most widely read Slovak daily newspaper, Sme, in 2007 

and the first half of 2008. 
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A nyelvjárási attitűd vizsgálata a nyitrai magyar szakos egyetemisták körében 

 

SÁNDOR ANNA 

 

Bevezetés 
A nyelvtudományi szakirodalomban az utóbbi években gyakran találkozhatunk azzal a 

megállapítással, hogy nyelvközösségünkben a nyelvvel és a nyelvhasználattal kapcsolatban 

számos tévhit kering. Az egyik gyakran fölbukkanó tévhit a nyelvjárások megítélésével 

kapcsolatos. Gyakoriak ugyanis az olyan vélekedések, hogy a nyelvjárások kevésbé 

értékesek, mint a köznyelv, mert a nyelvjárások a köznyelv korcsosult változatai, a 

nyelvjárások a kihalás előtt állnak, nem alkalmasak nyelvrendszertani vizsgálatokra stb. (lásd 

Kiss 2002a: 264). A tévhitek általában, így a nyelvi tévhitek is részben hamisak, vagy 

legfeljebb részigazságokat tartalmaznak, melyek mélyen a beszélők tudatában vagy 

tudatalattijában gyökereznek (lásd Lanstyák 2005: 62). Ezért is nehéz a kiirtásuk, vagy 

legalábbis a meggyöngítésük. A legtöbbet e tekintetben az iskola tehetne, hiszen ezeknek az 

intézményeknek köztudottan az az egyik fő küldetése, hogy a felnövekvő nemzedék tudását a 

tudományos ismeretekre támaszkodva fejlessze. S ez nemcsak a természettudományok, 

hanem a nyelvtudomány ismeretanyagára is vonatkozik. Ha viszont az iskolában a nyelv és a 

nyelvhasználat jelenségeit nem a nyelvtudomány tudományos eredményeire támaszkodva 

magyarázzák, az iskola a nyelvi tévhitek terjesztőjévé válik. A nyelvjárásokkal kapcsolatos 

fent említett tévhit terjesztésével iskoláink sok esetben így válhatnak a nyelvjárásokat lenéző, 

negatív attitűdök gerjesztőjévé. 

Mindebből egyértelmű, hogy e tekintetben is nagy az iskolák felelőssége. S ezalatt nem 

csupán az alap- és középiskolák felelősségét értem, hanem a tanárképzést biztosító felsőfokú 

intézmények, beleértve a nyitrai magyar tanszék felelősségét is. Hiszen a mi feladatunk e 

vonatkozásban olyan magyartanárok képzése, akik tudományos ismereteikre és 

szemléletmódjukra alapozva képesek lesznek a nyelvi tévhiteket – a nyelvjárásokkal 

kapcsolatosakat is – cáfolni és meggyöngíteni. 

Hogy a tanárképzésben ezt elérhessük, fontos megismernünk azt az állapotot, melyre 

építhetünk, vagyis meg kell válaszolnunk a kérdést: a nyelvjárásokkal kapcsolatban milyen 

ismeretekkel és attitűdökkel érkeztek hozzánk tanár szakos hallgatóink? 

 

A vizsgálat leírása 

A válaszadást egy kérdőíves felmérés adatai alapján kísérlem meg. A 14 kérdésből álló 

kérdőívet 64 elsőéves, nyitrai magyar szakos hallgató töltötte ki 2008 tavaszán. Azért esett az 

elsőévesekre a választás, mert ez az évfolyam még nem hallgatott semmilyen dialektológiai 

vagy szociolingvisztikai tanegységet, s így a kérdések megválaszolásában még egyrészt a 

középiskolából hozott ismereteikre építhettek, másrészt a már eddig kialakult, közösségi 

szokásokra és hagyományokra alapozó, vagy tapasztalás útján szerzett értékítéleteikre 

támaszkodhattak. A válaszokból kiindulva ez a hipotézis beigazolódott, hiszen a 

nyelvjárásokkal kapcsolatos ismereteiket még nem hatotta át teljes mértékben a 

szociodialektológiai szemlélet, még ha néhány nyelvészeti órán, ahogy az a kérdőív 

válaszaiból kiderült, már észlelhető a tudományos szemlélet megjelenése is. 

Magyar szakos egyetemisták körében a nyelvjárási attitűd és egyéb dialektológiai 

összefüggések kérdőíves vizsgálatával Kiss Jenő foglalkozott behatóbban, s e felmérés 

kérdőíveit a nyitrai hallgatók egy csoportja is kitöltötte. A kérdésekre adott válaszok néhány 
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fontos tanulsága már elhangzott a IV. Dialektológiai Szimpozionon is (lásd Kiss 2002b: 14–

15). A különböző életkorú adatközlők nyelvjárási attitűdjeit azonban ezt megelőzően és ezt 

követően számos egyéb vizsgálat is kutatta (lásd Kontra 1997; Kiss 1998; Fodor–Huszár 

1998; Okamoto 2004; Árpa 2007; Lakatos 2007; Lukács 2007; Streli 2007). 

A szlovákiai magyar szakosok nyelvjárási attitűdjét még ez idáig nem vizsgálták, de az itt 

és most megtartott konferencián Presinszky Károly előadása is e témakört öleli fel. Más 

korcsoportokban azonban már szlovákiai magyar viszonylatban is születtek a nyelvi-

nyelvjárási attitűddel kapcsolatos felmérések (Sándor 2001; Kožík 2004; Menyhárt 2007; 

Presinszky 2007; ezek összefoglalását lásd Presinszky 2008: 63–69). 

A következőkben a kérdőív kilenc kérdésének válaszait elemezve vegyük górcső alá a 

nyitrai magyar szakos, elsőéves hallgatóknak a nyelvjárásokkal kapcsolatos ismereteit és 

attitűdjeit! 

 

Eredmények 

A kérdőív első kérdése („Milyen típusú településen él?”) azt tudakolta, milyen 

településtípusokról (falu/város) származnak a felmérésben részt vevő hallgatók. A 

településtípus különösen a nyelvjárásokkal kapcsolatos további kérdések szempontjából 

fontos, hiszen köztudott például, hogy a magyar nyelvközösség a nyelvjárások használatát 

elsősorban a falvakhoz köti (lásd Kiss 2001: 33). Így megalapozottnak tűnhet az a 

feltételezés, hogy a faluról származó hallgatók között magasabb a nyelvjárásismeret, mint a 

városiak esetében. Ezért az adatközlők lakhelye a további kérdések válaszainak is fontos 

értelmezési szempontjává válik. A válaszok szerint az adatközlők több mint kétharmada 

(67,19%) falun, s majdnem egyharmada városban él (31,2%), egy hallgató pedig nem 

válaszolt. Ez a véletlenszerű mintavétellel kialakult megoszlás jól képviseli a szlovákiai 

magyar beszélőközösséget, hiszen köztudott, hogy a 2001-es népszámlálás adatai alapján a 

szlovákiai magyarok 59,2%-a falvakban – 5000 lélekszámnál alacsonyabb községekben – él 

(Gyurgyík 2006: 27). Ez az adat különösen akkor válik szembetűnővé, ha összehasonlítjuk 

hallgatóink lakhely szerinti megoszlását egy, az ELTE magyar szakosai körében végzett 

felmérés idevágó adataival, bár a mintavétel időpontjában (1994) van némi eltolódás, de még 

így is figyelemfelkeltő, hogy a budapesti hallgatóknak csupán 15%-a származik faluról (lásd 

Tolcsvai Nagy 2004: 284). Hasonló tapasztalatokról számol be Kiss Jenő is, amikor a 

következőket írja: „a regionális hátterű népesség a magyar szakosok körében mélyen 

alulreprezentáltan van képviselve”, ugyanis az általa végzett felmérésben a 823 magyar 

szakos tanárjelölt 79%-ának nincs nyelvjárási háttere (2002: 14). 

Egy másik, a vizsgálat szempontjából fontos tényezőt és feldolgozási szempontot, az 

adatközlők nemét azért kell mellőznöm, mert a felmérésben a tanári pálya elnőiesedése miatt 

a nemek megoszlása aránytalan (90,63% nő és 9,67% férfi). 

A következő (a kérdőívben az 5.) kérdés a hallgatók nyelvjárásismeretét célozta meg: 

„Beszél-e valamilyen nyelvjárást?” (Ha igen a válasz.) „Melyiket?” A kérdésre adott 

válaszokat nem csupán önmagukban, hanem a lakhellyel együtt vizsgálom, hogy világosabbá 

váljék, van-e ebben a vonatkozásban különbség a falusi és a városi lakhelyű hallgatók között. 

A 64 válaszadóból önbevallása szerint 52 (81,2%) beszél valamilyen nyelvjárást, 10 (17,1%) 

nem, 2-en pedig nem válaszoltak. Érdemes megjegyezni, hogy a nyelvjárást nem beszélők 

között ketten is úgy vélik, hogy azért nem beszélnek semmilyen nyelvjárást, mert 

Dunaszerdahelyen és környékén nincs nyelvjárás: „Tudomásom szerint Dunaszerdahelyen 
nincs nyelvjárás, tehát nem.” E vélekedéssel gyakran találkozhatunk a köznyelvhez közeli 
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nyelvjárást beszélő hallgatóink körében, így pl. a közép-dunántúli-kisalföldi és északkeleti 

nyelvjárási régiókból származók esetében. Ez a megnyilvánulás azzal is magyarázható, hogy 

anyanyelvjárásuk jegyeit a beszélők nem mindig tudatosítják, s ezért különösen a 

köznyelvhez közelebbi dialektust beszélő hallgatók a saját regionális nyelvváltozatukat nem 

is tartják nyelvjárásnak. Viszont az archaikusabb, jelenségeiben a köznyelvtől jobban eltérő 

nyelvjárások beszélőinél felismerik a nyelvjárásiasságot, s így csak ezeket tartják 

nyelvjárásnak. Ezért valószínű, hogy még a fent említett 81,20%-nál is valamivel többen 

lehetnek azok, akik beszélnek valamilyen nyelvjárást. 

A lakhely szerinti megoszlás és a nyelvjárásismeret összefüggései az l. táblázat adatai 

alapján így summázhatók: a nyelvjárást beszélők közül 14 városi, 37 falusi lakos, egynél 

pedig nem szerepel a lakhely. Bár lényegesen eltér a két településtípuson élő hallgatók 

aránya, s így nehezen hasonlítható össze, de azért, még ha némi fenntartásokkal is, 

százalékokban kifejezve azt állapíthatjuk meg, hogy a városban élő hallgatók 70%-a, a falun 

élőknek pedig a 86%-a beszél valamilyen nyelvjárást. A nyelvjárást nem beszélők aránya 

falun 13,9%, városban 20%. 

A felsorolt adatok egyik tanulsága az, hogy a szlovákiai magyarok által lakott városokban 

nagyobb arányban van jelen a nyelvjárás, mint ahogy azt a városok esetében feltételeznénk. 

Ez részben azzal is magyarázható, hogy a szlovákiai magyar városlakók többsége kisvárosban 

él, melynek lakossága az urbanizációs folyamatok hatására főként a környező falvak 

nyelvjárásban beszélő lakóinak városba költözésével emelkedett. A 2001-es népszámlálási 

adatok alapján pedig Gyurgyík László a következő megállapításra jut: „A magyar népesség 

körében a »kisvárosiasodás« folyamatának felerősödése, illetve a nagyobb városokban élő 

magyarok erőteljes fogyatkozása figyelhető meg” (2006: 27). 

 

1. táblázat 

Beszél-e valamilyen nyelvjárást? Melyiket? 
 Igen Nem Nincs válasz 

Falu 43/37 = 86% 43/6 = 13,9% 0 

Város 20/14 = 70% 20/4 = 20% 20/2 = 10% 

Településtípus nélkül 1/1 = 100% 0 0 

Összesen 64/52 = 81,25% 64/10 = 17,18% 64/2 = 0,31% 

 

Bár a faluról származó hallgatók adatai a feltételezéseknek megfelelően alakultak, hiszen 

abszolút többségük beszél valamilyen nyelvjárást, de mégis meglepetésként hatott, hogy 

önbevallásuk szerint már vannak olyanok is (13,9%), akik nem rendelkeznek nyelvjárási 

ismeretekkel. 

A szlovákiai magyar nyelvjárások közül legtöbben, 21-en a csallóközi-szigetközi és 20-an 

palóc nyelvjárási területről származnak. A legkevesebben pedig az északkeleti nyelvjárási 

régióból érkeztek. A saját nyelvjárását a többség viszonylag pontosan nevezte meg, viszont a 

legegyértelműbben a palóc nyelvjárást azonosították. Ha nem voltak biztosak a nyelvjárási 

régió megnevezésében, gyakran a földrajzi elhelyezkedésével írták le („Kassa környéki”; 

„kelet-szlovákiai”; „keleti, Bodrogköz”), vagy azzal pontosították („palóc: gömöri palóc”; 

„palóc: Rimaszombat környéki”; „csallóközi (dunaszerdahelyi) nyelvjárás”). De akadt, aki az 

északkeletit „Kazinczy nyelvjárásá”-nak nevezte, vagy aki úgy vélte „szlovákiai magyar 
nyelvjárást” beszél, de az is előfordult, hogy nem jelölte meg az általa beszélt 

nyelvjárástípust. 
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A felsorolt adatokból egyfelől az állapítható meg, hogy magas a nyelvjárást is beszélők 

aránya, s ez különösen akkor szembeötlő, ha összehasonlítjuk más kutatások eredményeivel 

(lásd Kiss 2002: 14). S ez is azt a közismert tényt támasztja alá, hogy államnyelvi 

körülmények között alacsonyabb, kisebbségben magasabb a nyelvjárási beszélők aránya (lásd 

Kiss 1995: 194; Lanstyák 1998: 24). Másfelől még az is kikövetkeztethető, hogy a nyelvjárás 

nemcsak falvainkban gyakori, hanem városainkban is jelen van. De a köznyelv-nyelvjárás 

jelenléte fordítva is igaz: falusi hallgatóink között sem egyedi eset, hogy önbevallásuk szerint 

a nyelvjárást már nem, hanem csak a köznyelvet beszélik. 

A kérdőív 6. kérdése így hangzott: „Mit gondol, szükség van a nyelvjárásokra?” 

Igen/Nem. „Miért?” Az abszolút többség, 57 hallgató (89,6%) úgy véli, hogy szükség van a 

területi nyelvváltozatokra, s csupán 6-an (9,37%) adtak tagadó választ, egy pedig nem 

válaszolt. Néhány példa az „igen” válaszok közül: „Azért, mert vannak benne olyan szavak, 

amelyek a köznyelvben nincsenek, s ez is gazdagítja nyelvünket.” A leggyakoribb választípus 

lényege pedig az, hogy a nyelvjárások színesebbé, változatosabbá, szebbé teszik a nyelvet. 

Akik azt állították, hogy nincs szükség a nyelvjárásokra, a következőképp indokolták: „Nem 

nagyon, jobb lenne, ha egységes lenne a nyelv.” „Nem feltétlenül van rá szükség, de ettől 
függetlenül úgyis kialakulnak.” A felsorolt adatokból láthatjuk, hogy az abszolút többség nem 

vonja kétségbe a nyelvjárások létének jogosultságát és szükségszerűségét. 

A 7. kérdés azt tudakolta, hogy „Hol és mikor sajátította el a magyar köznyelvet?” A 

válaszok szerint legtöbben, 35-en (54,40%) az iskolában és a médiából, 15-en az iskolában és 

otthon (23,43%), 10-en (15,62%) kisgyermekkorukban otthon sajátították el a köznyelvet, 

vagyis esetükben a köznyelv volt az elsődleges szocializáció nyelve. Közülük 7-en falun 

élnek (16,27%), 3-an városban (15%) (vö. 2. táblázat). 

Láthatjuk, e tekintetben az adatok szerint szinte alig van különbség a két településtípus 

százalékarányai között, s ez is a fentebb ismertetett 5. kérdéssel kapcsolatos megállapításokat 

erősíti meg. Vagyis azt, hogy a mai falu társadalma és nyelvhasználata egyre nagyobb 

változatosságot mutat, s vannak olyan falusi családok is, melyekben a szülők köznyelven 

szocializálják gyermeküket. A városi hallgatók fele viszont úgy emlékezett, hogy az 

iskolában és a médiából tanulta meg a köznyelvet, s ez pedig azt jelenti, hogy bár városi, 

szülei mégis nyelvjárásban szocializálták. 

 

2. táblázat 

Hol és mikor sajátította el a magyar köznyelvet? 
 Iskolában, 

médiából 

Iskolában és 

otthon 

Otthon Egyéb ~ hiányzó 

válasz 

Falu 43/25 = 58,13% 43/10 = 23,25% 43/7 = 16,51% 43/1 = 2,32% 

Város 20/10 = 50% 20/5 = 25% 20/3 = 15% 20/2 = 10% 

Településtípus 

nélkül 

0 0 0 1/1 = 100% 

Összesen 64/35 = 54,40% 64/15 = 23,43% 64/10 = 17,18% 64/4 = 6,25% 

 

Az egyéb válaszokat adó hallgatók közül az egyik állítása szerint magyarországi 

rokonoktól sajátította el a köznyelvet, egy másik úgy véli, hogy nem a köznyelvet, hanem a 

palóc és a köznyelv keverékét beszéli, ketten pedig nem válaszoltak a kérdésre. 

A 8. kérdésre – „Voltak valamilyen nehézségei a köznyelv elsajátításakor? Mi okozta a 

legtöbb gondot?” – adott válaszok alapján a hallgatók többségének, 38-nak (63,33%) 
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önbevallása szerint nem volt gondja a köznyelv elsajátításával. Ezt válaszolta a falusi 

hallgatók 55,81%-a, illetve a városiak 70%-a. Az e csoportba tartozók többsége a csallóközi 

vagy az északkeleti nyelvjárást beszéli. Ezzel szemben hat hallgatónak volt problémája a 

köznyelv elsajátításával (9,37%), s közülük főként a palócok vallották ezt. A legtöbb 

nehézséget számukra a zárt ë és az illabiális å „elhagyása” okozta. Rajtuk kívül tízen 

(15,62%) csupán „kisebb nehézségek”-et vallottak be, ők mind faluról, s leginkább a palóc 

régióból származnak. Aránylag sokan, 9-en (14,06%) már nem emlékeztek a köznyelv 

elsajátításával járó nehézségekre. 

A 10. kérdés az iránt érdeklődött, hogy vajon „Volt-e valamilyen kellemes élménye a 

nyelvjárásával kapcsolatban? Ha vissza tud rá emlékezni, írja le!” A válaszokból az derült ki, 

hogy a többségnek – 22 (34,37%) – nem volt ilyen élménye. Húsz hallgató (31,25%) viszont 

fel tudott idézni valamilyen kellemes élményt a nyelvjárásával kapcsolatban. Az egyik palóc 

nyelvjárást beszélő hallgató így vallott erről: „Volt és nem is egy. Volt olyan helyzet, mikor 
budapesti diákokkal utaztam vonaton, egy fülkében ültünk és egész úton csak engem 

beszéltettek, hogy, milyen jó ezt hallgatni. Valamint a Palóc mesemondóverseny nívódíjasa 

lettem.” Egy másik válasz: „Biztos volt több is, de az esett a legjobban, mikor a barátnőm 

magyarországi barátja azt mondta, hogy neki nagyon tetszik a mi kis nyelvjárásunk.” Elég 

sokan, 15-en (23,43%) semmilyen kellemes élményre sem emlékeztek a nyelvjárásukkal 

kapcsolatban, néhányan (3) kitérő választ adtak, 4-en pedig nem válaszoltak. 

A következő kérdés azt tudakolta, hogy „Volt-e valamilyen kellemetlen élménye a 

nyelvjárásával kapcsolatban?” – „Ha vissza tud rá emlékezni, írja le!” A válaszadók 

többségének – 34-nek (53,72%) – nem volt a nyelvjárásával kapcsolatban negatív élménye, 

17-nek (28,33%) viszont volt. A válaszok alapján ilyen jellegű kellemetlen élményeik voltak: 

„Komáromi barátaim sokszor nem értették a szavaimat. Ezáltal rosszul beszélő magyar 
nyelvű embernek tartottak engem.” „Sokszor a nyelvjárásban beszélőt azzal a szóval illetik, 

hogy »paraszt«. Egyszer-kétszer rám is furán néztek, de nem vágták a 

fejemhez.”,,Magyarországon kinevettek érte.” „Esetleg megemlíthetem azt, hogy 

Magyarországon egy bevásárlóközpontban egy elárusító furcsán nézett rám, amikor más volt 

az akcentusom.” „Volt egy osztálytársam, aki mindig kinevetett, és kellemetlen helyzetbe 
hozott az okoskodásával, kioktatásával. Neki csak a köznyelv volt a valami. Pedig ő sem 

beszélt helyesen. Parasztnak tartotta a falusiakat.” „Pl. Magyarországon néha kinevetnek 

vagy kigúnyolnak miatta.” ,,Még alapiskolás koromban az egyik tanárom csúnyán leszidott, 
mert az egyik szót nem úgy használtam. ahogy azt ő kérte, és nyelvjárásban mondtam. Azóta 

azt a szót nem is használom.” Többen, összesen 10-en (15,62%) a kellemetlen élményeket 

sem tudták már emlékezetükben felidézni, 3-an egyáltalán nem válaszoltak. 

Milyen tanulságok vonhatók le a fenti válaszokból? Több és többféle, de talán a 

legszembetűnőbb az, hogy mind a kellemes, mind a kellemetlen élményeknél mennyire 

fontos, és mennyire számít a magyarországi beszélőknek a nyelvhasználatunkhoz való 

viszonyulása. Ha pozitívan viszonyulnak hozzá, a beszélőben a kellemes élmény hatására 

erősödhet a nyelvjárás presztízse, ellenkező esetben viszont csökkenhet. A felidézett 

élmények további tanulsága, hogy az iskolai környezet is hasonló hatást válthat ki. Különösen 

a tanárok reakciója, viszonyulása kelthet kellemes vagy kellemetlen benyomásokat a 

nyelvjárásban beszélő diákokban, de az iskolatársak vélekedése ugyanilyen érzést és ítéletet 

válthat ki bennük. Az átélt élmények és tapasztalatok hatására kialakulnak tudatukban a 

nyelvjárásokkal és a nyelvhelyességgel kapcsolatos népi ítéletek, melyek a tudományos 

besorolásokhoz hasonlóan kategorizációs besorolásoknak tekinthetők. Csakhogy a népi 
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kategorizáció – ahogy Tolcsvai Nagy Gábor írja – „a tudományos besorolásokkal szemben 

elsősorban tapasztalaton alapul” (2004: 267), ezzel szemben a tudományos kategorizáció 

tudományfilozófiai elvek és módszerek alapján megy végbe (Tolcsvai Nagy 2004: 266). 

A következő kérdéssel azt kívántam kideríteni, hogy „A középiskolai nyelvtanórákon 

érintették-e a nyelvjárásokkal kapcsolatos kérdéseket? Ha igen, milyen témában vagy mivel 

összefüggésben?” Ismerve a nyelvtantanítás helyzetét középiskoláinkban a válaszok 

egyáltalán nem meglepőek (vö. Sándor 2007: 235). A legtöbben, 27-en (42,18%) úgy 

válaszoltak, hogy a középiskolai nyelvtanórákon nem foglalkoztak a nyelvjárásokkal. 21-en 

(32,81%) viszont részesültek a nyelvjárásokkal kapcsolatos alapismeretekben is. Tizenhat 

hallgató (25%) pedig úgy nyilatkozott, hogy érintették ugyan a nyelvjárásokkal kapcsolatos 

tudnivalókat, de csak nagyon kis mértékben. 

A 13. kérdés a nyelvjárások megítélésére irányult: „Milyennek tartja a nyelvjárási 

beszédet? Szép/csúnya/van szép is, csúnya is.” A válaszadó hallgatók többsége a harmadik, 

talán kissé kitérő, nem egyértelmű megoldást választotta, mert szerintük van köztük szép is, 

csúnya is. Ezt a nézetet vallotta 36 (56,25%) adatközlő. Leginkább a saját nyelvjárásukat 

tartják szépnek, s a legkevésbé a palóc nyelvjárásokat sorolják a szépek közé. Hasonló 

megállapításokat olvashatunk más kutatók munkáiban is (lásd Kontra 1997; Fodor–Huszár 

1998). Egyértelműen szépnek vélik a nyelvjárásokat 25-en (31,25%), és csupán egy hallgató 

tartja csúnyának a nyelvjárásokat, aki egyébként fölöslegesnek is tartotta a nyelvjárások 

létezését. 

 

Összegzés 

A felmérésből levonható főbb tanulságokat összegezve megállapíthatjuk, hogy (1) hallgatóink 

többsége beszél valamilyen nyelvjárást, s ez nemcsak azokra jellemző, akik falun élnek, 

hanem a városi hallgatók egy részére is vonatkozik; (2) a falusi hallgatók egy részét szüleik 

már nem nyelvjárásban, hanem köznyelven szocializálták; (3) a köznyelv elsajátítása 

leginkább a palóc nyelvjárást beszélőknek okozott gondot; (4) a nyelvjárással kapcsolatos 

kellemes vagy kellemetlen élményeiket főként a magyarországi beszélők, a pedagógusok és 

az iskolatársak vélekedése váltotta ki; (5) a hallgatók többsége szükségesnek tartja a 

nyelvjárásokat, és ha nem is minden nyelvjárást tartanak kifejezetten szépnek, de a sajátjukat 

szépnek vélik. Mindezt egybevetve elmondható: hallgatóink többsége pozitívan viszonyul a 

nyelvjárásokhoz, s erre építve talán elérhető, hogy a jövőben nyelvi tévhitektől mentes, 

tudományos ismereteikre támaszkodva viszonyuljanak leendő tanítványaik 

nyelvhasználatához. 

 

IRODALOM 

Árpa Zsuzsanna 2007. Nyelvjárási attitűdvizsgálat határon túli egyetemisták körében. In: 

Guttmann Miklós–Molnár Zoltán szerk., 2007. V. Dialektológiai szimpozion. 

Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola. 32–36. 

Fodor Katalin–Huszár Ágnes 1998. Magyar nyelvjárások presztízsének rangsora. Magyar 

Nyelv XCIV: 196–210. 

Guttmann Miklós–Molnár Zoltán szerk., 2007. V. Dialektológiai szimpozion. Szombathely: 

Berzsenyi Dániel Főiskola. 

Gyurgyík László 2006. Népszámlálás 2001. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. 

Kiss Jenő 1995. Társadalom és nyelvhasználat. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

Kiss Jenő 1998. Helyes és helytelen. Magyar Nyelv XCIV: 257–269. 



  

205 

 

Kiss Jenő 2002a. A nyelvjárások és az anyanyelvi nevelés. Magyar Nyelvőr 126: 263–269. 

Kiss Jenő 2002b. Gondolatok a magyar dialektológiáról az új évezred küszöbén. In: Szabó 

Géza–Molnár Zoltán–Guttmann Miklós szerk., IV. Dialektológiai szimpozion. 
Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola. 11–18. 

Kiss Jenő szerk. 2001. Magyar dialektológia. Budapest: Osiris Kiadó. 

Kontra Miklós 1997. Hol beszélnek legszebben és legcsúnyábban magyarul? Magyar Nyelv 

XCIII: 224–232. 

Kožik Diana 2004. A nyelvjárásokkal kapcsolatos attitűdvizsgálatok a szlovákiai magyar 

pedagógusok néhány csoportjában. In: Lanstyák István–Menyhárt József szerk., 

Tanulmányok a kétnyelvűségről II. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. 93–124. 

Lakatos Katalin 2007. Kárpátaljai magyar iskolások és pedagógusok nyelvjárási attitűdjéről. 

In: Guttmann Miklós–Molnár Zoltán szerk., V Dialektológiai szimpozion. Szombathely: 

Berzsenyi Dániel Főiskola. 156–163. 

Lanstyák István 1998. A magyar nyelv szlovákiai változatainak sajátosságai. 

Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 

Lanstyák István 2005. A nyelvi tévhitekről – röviden. Fórum Társadalomtudományi Szemle 
VII: 4. 55–66. 

Lukács Csilla 2007. Nyelvjárási attitűdvizsgálat székelyföldi középiskolások körében. In: 

Guttmann Miklós–Molnár Zoltán szerk., V Dialektológiai szimpozion. Szombathely: 

Berzsenyi Dániel Főiskola. 164–167. 

Menyhárt József 2007. Nyelvjárási attitűdvizsgálatok Nyékvárkony községben (1999–2006). 

In: Guttmann Miklós–Molnár Zoltán szerk., V Dialektológiai szimpozion. Szombathely: 

Berzsenyi Dániel Főiskola. 168–176. 

Menyhárt József–Presinszky Károly–Sándor Anna 2008. Bevezetés a szlovákiai magyar 

nyelvjárások tanulmányozásába. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra. Egyetemi jegyzet. 

Okamoto Mari 2004. A mai magyar gimnazisták köznyelv és nyelvjárás közötti 

kódválasztása. Magyar Nyelvjárások XLII: 33–40. 

Presinszky Károly 2007. Attitűdvizsgálatok Nagyhinden. In: Guttmann Miklós–Molnár 

Zoltán szerk., .V Dialektológiai szimpozion. Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola. 

215–222. 

Presinszky Károly 2008. A nyelvjárási attitűd. In: Menyhárt József–Presinszky Károly–

Sándor Anna szerk., Bevezetés a szlovákiai magyar nyelvjárások tanulmányozásába. 
Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem. Egyetemi jegyzet. 63–69. 

Sándor Anna 2001. A nyelvi attitűd kisebbségben. Magyar Nyelv XCVII: 87–95. 

Sándor Anna 2007. A dialektológia és az anyanyelvi oktatás kapcsolatának szükségszerű 

voltáról. In. Guttman Miklós–Molnár Zoltán szerk., V. Dialektológiai szimpozion. 

Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola. 234–238. 

Streli Zita Ágnes 2007. A székesfehérvári székelyek és a szlavóniai csángók. In: Guttmann 

Miklós–Molnár Zoltán szerk., V. Dialektológiai szimpozion Szombathely: Berzsenyi 

Dániel Főiskola. 244–251. 

Szabó Géza–Molnár Zoltán–Guttmann Miklós szerk., IV. Dialektológiai szimpozion. 

Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola. 

Tolcsvai Nagy Gábor 2004. Nyelv, érték. közösség. Budapest: Gondolat Kiadó. 

 



  

206 

 

Attitudes Towards Dialects of Hungarian Studies Students 

ANNA SÁNDOR 

It is well known that the language attitudes of learners are greatly influenced by teachers who 

are teaching the students’ first language. This applies also for their relationship towards 

dialects. In order to get the future teachers of Hungarian as First Language ready for this task, 

much greater attention must be paid to these aspects within teacher training, than it has been 

done so far. To be aware of the starting points we can build upon, it is important to get 

acquainted with the attitudes of the first-year students. The present paper is based upon a 

research questioning the students’ relationship towards dialects. Our questionnaire was filled 

in by first-year students of Hungarian as First Language Studies, in Nitra [Slovakia]. Their 

answers given to the examined issue, as well as the empirical results provide useful 

information about the birth and development of these attitudes. 



  

207 

 

Nyelvi attitűdök vizsgálata nyitrai magyar egyetemisták körében 

 

PRESINSZKY KÁROLY 

 

1. Bevezetés 
A nyelvi attitűdök minél alaposabb feltérképezéséhez különösen fontos annak a társadalmi 

rétegnek a véleményét is megismerni, melynek az attitűdök formálásában felelősségteljes 

szerepe van, illetőleg lesz. Ez a társadalmi réteg a pedagógiai pályára készülő egyetemistáké, 

főként a leendő magyar szakos tanároké. Az iskolai nyelvtanórákon az egyes nyelvváltozatok 

helyzetének, társadalmi szerepének magyarázatára is szükséges kitérni. A köznyelvnek és 

szerepének tanítása azonban nem történhet a többi nyelvváltozat jelenségeinek 

helytelenítésével. Számos felmérés bizonyítja, hogy a tanulók elsődleges nyelvváltozatának 

figyelmen kívül hagyása, esetleg megbélyegzése a köznyelvi megfelelők elsajátítását is 

nehezíti (vö. Kiss 1998: 257–269; Czibere 2004: 32–39). Kisebbségi körülmények között a 

magyartanár felelőssége még nagyobb, ugyanis sok esetben a tanulók elsődleges 

nyelvváltozata maga az anyanyelvük. Ha ilyen helyzetben a pedagógus nem tapintatosan 

mutat rá a nyelvváltozatok közötti különbségekre, akkor a tanulók anyanyelvét bélyegzi meg. 

Az anyanyelv stigmatizációja pedig a nyelvcserét idézi elő (Gal 1992: 48). 

Az utóbbi években számos vizsgálat foglalkozott a középiskolások, egyetemisták, 

valamint a pedagógusok nyelvekhez, nyelvváltozatokhoz kötődő szubjektív véleményével. A 

szlovákiai magyar vizsgálatok közül érdemes megemlíteni a középiskolások (Sándor 2001: 

87–95), illetőleg pedagógusok körében végzett kutatásokat (Kožík 2004: 93–124). Az említett 

társadalmi csoportok nyelvjárási attitűdjeiről sok érdekességet hallhattunk az V. 

dialektológiai szimpozion több előadásában is (vö. Árpa 2007: 32–36; Lakatos 2007: 156–

163; Lukács 2007: 164–167; Streli 2007: 244–251). Nyitrai egyetemisták nyelvi attitűdjeivel 

mindezidáig egy TDK-dolgozat (Kövér–Szabó 2003), illetőleg a mostani konferenciánkon 

Sándor Anna előadása foglalkozott. 

 

2. A vizsgálat és az adatközlők 
Egyetemi oktatóként immár ötödik éve többször tapasztalom, hogy a hallgatók gyakran 

kifejezik érzelmi viszonyulásukat az egyes nyelvváltozatok példáinak ismertetésekor. E 

tapasztalatból kiindulva az utóbbi három évben kérdőív segítségével vizsgáltam az elsőéves 

hallgatók szubjektív vélekedését a magyar nyelvváltozatokról. Az elsőévesekre összpontosító 

vizsgálattal azt igyekeztem felmérni, hogy a középiskolai nyelvtantanítás miként befolyásolja 

a hallgatók nyelvi attitűdjét, illetőleg miként vélekednek a magyar nyelv változatairól azok a 

pedagógusjelöltek, akik még nem hallgattak szociolingvisztikát, dialektológiát, szlovákiai 

magyar nyelvhasználatot. 

A vizsgálat során 16 kifejtő kérdést tettem fel, válaszlehetőségek nélkül. A kérdések 

vonatkoztak 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. Az eddigi tapasztalatokból, 

szakirodalmi előzményekből kiindulva az eredmények értékelése előtt a következő 

hipotéziseket fogalmaztam meg: a hallgatók többsége támogatja a nyelvváltozatokhoz kötődő 

sztereotip fogalmakat, kijavítja a nem standard nyelvi formákat, pozitívan viszonyul a 
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magyarországi nyelvváltozatokhoz, negatívan a kisebbségi magyar nyelvhasználathoz, és 

annak jövőjéről is borúlátóan vélekedik. 

Jelen vizsgálatba 63 hallgató kapcsolódott be. Válaszadóim többségét nők alkotják (52). 

Férfi adatközlőim csekélyebb száma (11) nem véletlen a bölcsészhallgatók körében. 

Mindegyik hallgató magyar anyanyelvű és nemzetiségű. A válaszadók többsége a 

Dunaszerdahelyi (25), a Komáromi (13) és a Galántai (7) járásból való. További 3-3 

adatközlő a Lévai, Nagymihályi, Rimaszombati, Szenci, Tőketerebesi, Vágsellyei járásból 

származik. 48 hallgató járt gimnáziumba, 15 válaszadó végzett szakközépiskolát. A családi 

hátterüket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 62 hallgató édesanyja magyar nemzetiségű, egy 

hallgató édesanyja orosz. 61 adatközlő édesapja magyar nemzetiségű, két adatközlőé szlovák. 

A szülők többsége (77%) középiskolát végzett. Felsőfokú végzettségű a szülők 15%-a, és 8% 

a csupán alapiskolát végzett szülők aránya. 

 

3. A nyelvváltozatokhoz és beszélőikhez kapcsolódó sztereotip fogalmak 

A helyes/helytelen, szép/csúnya fogalmának nyelvváltozatokhoz való kötődését 6 kérdéssel 

vizsgáltam. Az első kérdés azt tudakolta, hogy a hallgatók szerint ki az, aki helyesen beszél. 

A kérdéssel az volt a célom, hogy az adatközlők nevezzenek meg személyeket, társadalmi 

csoportokat, melyek nyelvhasználatát a fenti fogalomhoz kapcsolják. A hallgatók többsége 

(15/63=23,80%) szerint a tanárok, nyelvészek. közéleti szereplők beszélnek helyesen. 

Válaszadóim nagyobb aránya azonban a helyesség fogalmát nem személyekhez kötötte, 

hanem a nyelvhasználat valamely jellemzőjéhez. A következő válaszok voltak a 

leggyakoribbak: helyesen beszél az, aki érthetően/értelmesen/világosan fejezi ki magát 

(24/63=38,09%); aki bő/gazdag szókinccsel rendelkezik (9/63=14,28%); aki ismeri/betartja a 

nyelvtani szabályokat (6/63=9,52%); aki jól/megfelelően artikulál (4/63=6,34%); aki a 
standard magyar nyelvet használja (2/63=3,17%). Biztatónak mondható, hogy a többség 

szerint nincs abszolút helyes nyelvváltozat, hanem a kommunikáció sikeressége a legfőbb 

feltétel, amit a fenti fogalomhoz kapcsolnak. A továbbiakban néhány tanulságos választ 

említek: A helyesen beszélő ember tudja, hogy hol használhatja a saját nyelvjárásában ismert 

szavakat, de tudja azt is, hogy hol nem illik ilyen (vagy esetleg másoknak ismeretlen) szavakat 
használni. Az adatközlő a pragmatikai kompetencia fontosságát hangsúlyozza. Egy következő 

tanulságos válasz pedig minden nyelvváltozat helyességére mutat rá: Minden ember a maga 

módján helyesen beszél. Egy csepp a nagy tengerben, ami épp azért szép és tarka. 
A második kérdésben azt tudakoltam, hogy a hallgatók szerint ki az, aki helytelenül 

beszél. A válaszadók azonban a helytelenség fogalmát az első kérdéshez hasonlóan nem 

konkrét személyekhez, hanem a nyelvhasználat valamely jellemzőjéhez kötötték. A 

következő válaszokat adták: helytelenül beszél az, aki műveletlen (6/63=9,52%); aki a nyelv 

szabályait nem használja/ismeri/tartja be (12/63=19,04%); aki érthetetlenül/rossz 
artikulációval beszél (8/63= 12,64%); aki hadar/gyorsan beszél (4/63=6,34%); akinek nincs 

szókincse/nem tudja kifejezni gondolatait (3/63=4,76%); aki káromkodik/vulgáris szavakat 
használ (2/63=3,17%). A további, tanulságos válaszok ismételten a pragmatika fontosságát 

emelték ki: Helytelenül beszél az, aki a szavakat, nyelvi formákat olyan helyzetekben 

használja, amelyben a szabályok nem engedik meg. Egyik adatközlőm számára a helyes 

nyelvhasználat a társadalomban elfoglalt magasabb pozíció szimbóluma a nyelvjárással 

szemben. Így fogalmazta meg véleményét: Helytelenül beszél az, aki affektál, megpróbál 

annak látszani, úgy beszélni, ami egyáltalán nem. Elhagyja kultúráját (gyökereit, 
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nyelvjárását, szófordulatait) abban a hiszemben, hogy ő egy „felsőbbrendű” nyelvet használ. 

Sajnos a társadalom is ebbe az irányba halad. 

Az attitűdvizsgálat harmadik kérdése a helyesség fogalmát a nyelv jellemzőiben kereste. 

Így szólt: Mi az, amit helyesnek tart a mai magyar nyelvben? A válaszok többségében 

megmutatkozott az iskolai nyelvtantanítás nyelvhelyességi szemlélete. A legtöbb válaszadó 

szerint helyes az, ha nem használunk idegen kifejezéseket/szavakat (25/63=39,68%). A 

további adatközlők helyesnek tartják a gazdag szókincset, a sok szép rokon értelmű szót 

(12/63=19,04%). A hallgatók helyesnek tartják még azt is, ha nem használunk trágár/vulgáris 
kifejezéseket (8/63= 12,64%); ha helyesen írunk/ismerjük a (pontos) helyesírást 

(5/63=7,93%); ha valaki érthetően beszél (2/63=3,17%). A válaszok között nem volt olyan, 

amely a helyesség fogalmát nem konkrét nyelvhasználati sajátosságokkal közelítette volna 

meg. Születtek azonban tanulságos válaszok, melyek a nyelvhasználat területi változatosságát 

tartják helyesnek: helyesnek tartom a régiók közti nyelvi különbségeket, mert változatossá és 

színesebbé teszik a nyelvet, illetőleg helyes az, ha tudatosítja valaki a nyelvjárási – 

szófordulati sajátosságokat. 

Az előbbi kérdéshez kapcsolódóan kíváncsi voltam arra is, hogy a hallgatók mit tartanak 

helytelennek a mai magyar nyelvben. E kérdésre született az adatközlők körében az első 

leginkább egybehangzó válasz. A válaszadók 47,61%-a az idegen szavakat tartja 

helytelennek. Az egyöntetű válaszok mögött az iskolai nyelvtantanítás purista szemlélete 

húzódik meg. További válaszadóim helytelennek tartják a trágár/vulgáris szavakat (12/63= 

19,04%); a nákozást (6/63=9,52%); a nyelvjárási elemeket (3/63=4,76%); az 
érthetetlen/rosszul artikulált beszédet (2/63=3,17%); a szlovák szavak 

bekeverését/használatát (2/63=3,17%). Egy adatközlőm valószínűleg saját kommunikációs 

sikertelenségét felnagyítva a nyelvjárási nyelvhasználatot tartja helytelennek: Helytelennek 
tartom azt, hogy nyelvjárások szerint beszélnek az emberek, mert igaz, hogy mindenkinek a 

saját nyelvjárása a megszokott, viszont így nem lehet kialakítani egy standard nyelvet, mert 

mindenki a maga nyelvén kommunikál, és így az emberek pl. keletről és nyugatról gyakran 

nem értik meg egymást. 

A nyelvekhez, nyelvváltozatokhoz, nyelvhasználathoz kötődő sztereotip fogalmak 

esztétikai alapúak is lehetnek. Ezek vizsgálatára két kérdést szántam. A hallgatóktól először 

azt tudakoltam, hogy mi az, amit szépnek tartanak a mai magyar nyelvben. A válaszadók 

ismét nagy arányban adták ugyanazt a választ: szép az, hogy változatos/választékos/gazdag a 
szókészlete (27/63=42,85%). E válaszok a magyar nyelv sztereotip jellemzőinek 

gyakoriságáról tanúskodnak. Hallgatóim szépnek tartják még továbbá a helyes beszédet 
(2/63=3, 17%); a magyar nyelv dallamosságát (2/63=3,17%), illetőleg azt, ha valaki 

érthetően ki tudja magát fejezni (9/63=14,28%). Egyetlen válaszadó sem közelítette meg a 

kérdést objektívan, tanulságos válaszként azonban megemlíthetők a következő vélemények: 

Szép, amikor valakinek nagy a szókincse és tényleg ki tudja fejezni azt, amit gondol. Szép az, 

hogy a magyar nyelv egyedülálló, semelyik nyelv sem hasonlít rá igazán. Szépnek tartom a 
sokrétűséget, tarkaságot, bár megvannak a szabályok, igazándiból senki sem tartja be őket. A 

magyar nyelv úgy, ahogy van, szép. 

Az ebbe a fejezetbe tartozó kérdéseim közül a legtöbb megegyező válasz arra a kérdésre 

született, hogy mi az, amit csúnyának tartanak az adatközlők a mai magyar nyelvben. 

Hallgatóim 52,38%-a a trágár/vulgáris szavakat, a káromkodást tartja csúnyának. További, 

gyakori válaszok a következők voltak: csúnyának tartom a szavak gyakori/állandó ismétlését, 
az egyhangúságot (9/63=14,28%); az idegen szavakat (5/63=7,93%); a szleng szavakat 
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(4/63=6,34%); a rossz hangzású szavakat (4/63=6,34%); a kétféle „j” betűt (2/63=3,17%). 

Volt két olyan hallgató is, aki nem tart semmit csúnyának. A válaszok indoklásában egyetlen 

tanulságos válasz szerepelt: Semmit nem tartok csúnyának a mai magyar nyelvben, mert 
mindennek megvan a maga helye. 

 

4. A saját nyelvhasználat és mások nyelvhasználatának megítélése 

A kérdőív következő két kérdése azt tudakolta, hogy a hallgatók a nyelvi jelenségek 

minősítésén kívül érzékelnek-e ezekre történő felhívást környezetüktől, illetőleg ők maguk 

felhívják-e erre mások figyelmét. Az első ide vonatkozó kérdés így szólt: Mikor és ki volt az, 

aki kijavította Önt beszédmódja miatt? Mivel indokolta? A válaszokat az alkalom, személy és 

indok szerint három részben tárgyalom. Adatközlőimet legtöbbször akkor javították, ha 
valamit helytelenül/rosszul mondtak (17/63=26,98%). Javították őket még anákozás, 

suksükölés, -e kérdőszó stb. miatt (16/63=25,39%); a nyelvjárási jelenségek miatt (12/63= 

19,04%), illetőleg a káromkodás/vulgáris szavak használata miatt (5/63=7,93%). A 

hallgatókat leginkább középiskolai tanáraik (21/63=33,33%); családtagjaik (13/63=20,64%) 

vagy diáktársak (11/63=17,46%) javították. Kevés válaszadó közölte a javítások indoklását. 

Néhány válaszadó szerint azért javítják nyelvhasználatukat, mert az a helyes (9/63=14,28%), 

mert azt nem szokás használni (5/63=7,93%). Tanulságos, hogy egyetlen hallgatóm sem 

akadt, akit még nem javítottak volna ki nyelvhasználata miatt. Egyik adatközlőm tanulságos 

válaszában kiemeli a nyelvhasználatra való tudatos odafigyelés indokát: Magyartanárnőm 

szerint ha rossz a beszédmód, az emberek rossz következtetést vonnak le, pl. hogy műveletlen 

vagyok. 

A következő kérdés azt kutatta, hogy mikor és ki volt az, akit a hallgatók kijavítottak 

beszédmódja miatt. E kérdés válaszait is három részre osztottam. Először az alkalmat, majd a 

személyeket és végül az indoklásokat közlöm. Biztató, hogy a hallgatók 20,63%-a nem 

szokott kijavítani senkit. A legtöbben akkor javítják mások nyelvhasználatát, ha azok valamit 

helytelenül mondtak (12/63=19,04%); ha valamit érthetetlenül mondtak (6/63=9,52%); ha 

valamit nyelvjárásban mondtak (5/63=7,93%). Az adatközlők legtöbbször az 

osztálytársat/csoporttársat (11/63 =17,46%); barátot/ismerőst (11/63=17,46%); családtagot 
(7/63=11,11%) javítják ki. Az előző kérdéssel összehasonlítva itt még kevesebben adták meg 

a javítás okát. A legtöbben azért javítanak, mert az a helyes (6/63=9,52%) vagy mert nem 

értették a közlést (3/63=4,76%). A válaszok alapján a hallgatók úgy gondolják, hogy ha 

helyesnek vélnek valamit a nyelvben, akkor az feljogosítja őket arra, hogy kijavítsák mások 

nyelvhasználatát is. Ezt tükrözi a következő, tanulságos válasz is: Én az ismerőseimet 
szoktam kijavítani a „szokok” miatt, hogy csak múlt időben létezik. Nem tudom, miért javítom 

ki, egyszerűen zavar. 

 

5. A területi nyelvváltozatok megítélése 

E témakörben két kérdést tettem föl adatközlőimnek: az egyik a budapesti, a másik a 

magyarországi vidéki nyelvhasználat megítélésére vonatkozott. A hallgatók körében meglepő 

a budapesti nyelvhasználathoz kötődő sztereotípiák nagyfokú támogatottsága. Az adatközlők 

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

Válaszaikban a következő jelzőkkel illették e nyelvhasználatot: (túl) nyálas (14/63=22,22%); 

fellengzős, beképzelt, flegmatikus (10/63=15,87%); túlartikulált (6/63=9,52%); túl(ságosan) 

magyaros (2/63=3,17%); túl(ságosan) szépen beszélnek (2/63=3,17%). Kevés válaszadónak 

sikerült objektív, érzelmektől, sztereotípiáktól mentes véleményt adnia. Néhány tanulságos 
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választ közlök a leírtakból: Nem lehet teljesen általánosítani, de a „depi vagyok, mindjárt 

öngyi leszek” és hasonló frázisoktól feláll a szőr a hátamon. Különbség van a fiatalok és az 

öregebbek közt. A fiatalok elég sok szleng szavat használnak. Nem igazán tetszik. 
A magyarországi vidéki nyelvhasználat megítélésében már sokkal kevesebb negatív 

véleményt kapunk. A vizsgálatba bevont egyetemisták közül a legtöbben (26/63=41,26%) 

semlegesen viszonyulnak az említett nyelvváltozathoz. Indoklásukban a következők 

szerepeltek: hasonló a miénkhez (18/63=28,57%); vegyes (8/63=12,69%). A magyarországi 

vidéki nyelvhasználatról többen azért vélekedtek negatívan, mert szerintük az említett 

nyelvváltozat rossz hangzású (11/63=17,46%), használói műveletlenek (7/63=11,11%). 

Akadtak olyanok is, akik pozitív viszonyulásukról tettek tanúbizonyságot. Szerintük a 

magyarországi vidéki nyelvhasználat szép (10/63= 15,87%); kedves, baráti, emberi 
(4/63=6,34%); ízes, zamatos (3/63=4,76%). Két adatközlőm nem tudta megítélni a kérdéses 

nyelvváltozatot. A tanulságos válaszok közül egyet emelek ki, melyben az adatközlő több 

„érvvel” támasztja alá pozitív attitűdjét: Rengeteg változat létezik, tapasztalataim szerint 

jellemző a sztenderdtől való nagy eltérés, néhány esetben „emberibbnek” érzem a nyelvjárási 

beszédet, mert az nincs „agyonkultúrálva”. 

 

6. A kisebbségi magyar nyelvhasználat megítélése 

A kisebbségi helyzetű adatközlők nyelvi attitűdjeinek megismeréséhez különösen fontos azt 

is felmérni, hogy miként vélekednek ők maguk saját nyelvváltozatukról. E fejezetben főként a 

szlovákiai magyar nyelvhasználat megítélését tudakoltam, de kitértem a többi, határon túli 

magyar nyelvváltozathoz kötődő attitűdökre is. Arra a kérdésre, hogy a hallgatók szerint 

milyen a szlovákiai magyar nyelvhasználat a legtöbben a kevert jelzőt tüntették fel 

válaszukban (39/63=61,90%). E válaszadók többsége semleges töltetet ad a fenti jelzőnek, 

néhányan azonban negatív fogalmakkal toldják meg : helytelen, mert kevert; nem szép, mert 

kevert (6/63=9,52%). Voltak, akik nyelvjárásiasnak (12/63= 19,04%) vélték. Egy-két 

hallgatónak sikerült a kérdést objektívan megválaszolni: Észrevehető általában a különbség a 

szlovákiai és a magyarországi nyelv között. A szlovákiai sem helytelenebb vagy csúnyább. 

Csak sok hatás éri, olyan hatások, amelyek Magyarországot nem érik; vagy A szlovákiai 
magyar nyelvhasználat elég változatos, de nem hiszem, hogy szépbe vagy akár a helyesbe 

sorolnám. Egy nyelv változata, ami a tájszólásokkal együtt el van fogadva. 

A kontaktusjelenségek laikus megközelítésének hangsúlyos megjelenésére számítva egy 

következő kérdéssel konkretizáltam azok megítélését: Ön szerint milyen az, ha egy szlovákiai 

magyar ember szlovák szavakat használ beszédében? Meglepő és biztató, hogy az adatközlők 

közel kétharmada (38/63=60,3 1%) semlegesen viszonyul a kontaktusjelenségekhez. A 

legtöbben természetesnek, elkerülhetetlennek, megszokottnak, elfogadhatónak, nem 

helytelennek tekintik. A negatívan viszonyulók (21/63=33,33%) helytelennek, csúnyának, 
nem illőnek, nem szépnek, idegesítőnek tartották e nyelvhasználati jellegzetességet. A 

tanulságos válaszok közül megemlíthető a következő: A hivatalos álláspont szerint nem 
elfogadott, mégis legtöbben ezt teszik. Az élet egyes területein és a szaknyelvekben a magyar 

nyelvi közösség rengeteg szlovák szót használ, szerintem ez elkerülhetetlen, de nem tartom 

olyan dolognak, amibe egyszerűen bele kell törődni. A válaszadó a nyelvtervezés 

szükségességére is rámutat. Megállapíthatjuk továbbá, hogy a 2007/2008-as tanévben végzett 

vizsgálat során kevesebb hallgató viszonyult negatívan e jelenséghez, mint korábban. 

E fejezet utolsó kérdésével a környező országokban kisebbségként élő magyarok 

nyelvhasználatának megítélését kutattam. A vizsgálatba bevont nyitrai magyar egyetemisták 
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túlnyomó többsége (52/63=82,53%) semlegesen viszonyul a többi kisebbségi 

nyelvváltozathoz. Válaszaikban a következő jellemzőket találjuk: hasonló a miénkhez; 

ugyanolyan, mint nálunk; vegyes; kevert; sem nem szép, sem nem csúnya. A hallgatók 

12,69%-a nem tudta megítélni az említett nyelvváltozatokat. Az adatközlők közül kevesen 

támasztották alá válaszukat konkrét nyelvhasználati példákkal. Többen leírták, hogy nincs 

erről tapasztalatuk, csak így gondolják, vélik vagy elképzelik. Egy tanulságos válaszból 

azonban valamiféle tapasztalat, személyes élmény tükröződik az attitűd mögül: Kárpátalján: 

Ung-vidéki területen nagyon egyezik az északkeleti dialektussal; Erdélyben: Sokrétű. Attól 
függ, melyik terület. Általában tetszik a nyelvhasználatuk, nagyon odafigyelnek arra, hogy mit 

mondanak és hogyan; Moldva: Erősen elrománosodott, de igyekeznek. Sokszor nem érteni 

őket az archaikus szavaik miatt, és a román jövevényszók miatt; Vajdaság: Hasonló a magyar 
köznyelvhez – azok beszédében, akikkel találkoztam. 

 

7. Vélekedések a nyelvváltozatok jövőjéről 

Az attitűdvizsgálatok gyakori kérdése az nyelvváltozatok jövőjének megítélése. A 

bevezetőben említett publikációkban is többször felbukkan ez a kérdés, melynek válaszaiban 

az adatközlők gyakran fejezik ki érzelmi kötődésüket saját nyelvváltozatukhoz. Jelen 

vizsgálatban három kérdést szenteltem a nyelvváltozatok jövőjének megítélésére. 

Az első kérdéssel azt tudakoltam, hogy az egyetemisták szerint hol fognak 50 év múlva a 

legszebben beszélni magyarul. A legtöbb válaszadó szerint Magyarországon 

(24/63=38,09%). További adatközlők úgy vélik, hogy Magyarország határain túl 
(12/63=19,04%), Kelet-Szlovákiában (1/63=1,58%), illetőleg Erdélyben (1/63=1,58%). Több 

válaszadó (18/63=28,57%) nem jelölt meg konkrét helyet, szerintük nagyobb városokban, 

bárhol, falvakban, vidéken fognak 50 év múlva a legszebben beszélni magyarul. A hallgatók 

11,11%-a nem tudott válaszolni e kérdésre. 

Ezt követően arra is kíváncsi voltam, hogy az adatközlők szerint hol fognak 50 év múlva a 

legcsúnyábban beszélni magyarul. Ennél a kérdésnél az egyetemisták közül még többen 

tértek ki a válaszadás alól (9/63=14,28%), sokan pedig nem tudtak válaszolni a feltett 

kérdésre (10/63=15,87%). A legtöbben nem konkrét helyet jelöltek meg (27/63=42,85%): 

mindenhol; több helyen fognak csúnyábban, mint szépen beszélni; ettől csúnyábban már 

sehol; kis tanyákon. Az előző kérdéshez hasonlóan voltak, akik úgy vélték, hogy 

Magyarország határain túl (11/63=17,46%), illetőleg Budapesten (6/63=9,52%) fognak a 

jövőbe n a legcsúnyábban beszélni. 

A vizsgálat utolsó kérdése a szlovákiai magyar nyelvhasználat jövőjére vonatkozott. Így 

szólt: Ön szerint hogyan fognak beszélni 50 év múlva Szlovákiában magyarul? A válaszadó 

nyitrai magyar egyetemisták többsége (36/63=57,14%) borúlátó a szlovákiai magyar 

nyelvhasználat jövőjével kapcsolatban. Szerintük addigra nem lesznek itt magyarok; nem 
fognak itt magyarul beszélni; sehogyan; szlovákul. Tanulságos továbbá az is, hogy a 

2007/2008-as tanévben végzett vizsgálat során több volt a borúlátó vélemény, mint korábban. 

Néhányan a politikai helyzettel indokolták válaszukat. A kérdésre további negatív válaszok is 

felbukkantak (6/63=9,52%): csúnyabban/rosszabbul, mint ma; nő majd a 

szlovakizmusok/kölcsönszavak száma. A hallgatók 7,93%-a nem tudja, hogy hogyan, 12,69% 

pedig nem válaszolt. Születtek azonban bizakodó, illetőleg semleges vélemények is 

(8/63=12,69%), melyek szerint 50 év múlva Szlovákiában legalább ennyire tisztán; 

nagyjából ugyanígy, mint most fognak beszélni magyarul. 
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8. Összegzés 

A nyitrai magyar egyetemisták körében végzett attitűdvizsgálatok válaszainak értékelése 

során a következő megállapításokat tehetjük: A többség a helyesség fogalmát a közlés 

érthetőségéhez köti. A helytelenség alatt többen a nyelvtani szabályok megsértését értik. Az 

idegen szavakat az adatközlők fele helytelennek tartja. A szép fogalmához a 

nyelvhasználatban a gazdag szókincset kötik. A vulgáris, trágár szavakat a nagy többség 

csúnyának véli. Az adatközlők egyharmadát többnyire tanáraik javították ki a nem standard 

nyelvi formák használata miatt. Az adatközlők közül megegyezik azok aránya, akik javítják, 

illetőleg akik nem javítják más egyének nyelvhasználatát. A területi nyelvváltozatok közül a 

többség a budapesti nyelvhasználathoz negatívan, a magyarországi vidéki, illetőleg határon 

túli magyar nyelvhasználathoz semlegesen viszonyul. A szlovákiai magyar nyelvváltozat 

jövőjét a hallgatók többsége pesszimistán látja. 
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Research on language attitudes among Hungarian students of Nitra 
KÁROLY PRESINSZKY 

If we want to enrich our knowledge of language attitudes, it is extremely important to be 

aware of the opinion of the social stratum which has the main role in the forming of these 

attitudes. This research shows the subjective opinions of the Hungarian university students in 

Nitra to languages and language varieties. The writer of this research was examining the first 

year university students' thinking of Hungarian language for 3 years about the standard 

Hungarian, the dialects, and the use of Hungarian language of linguistic minorities and about 
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the future of these varieties. From the result of this research we can clearly find out that the 

majority of these 63 students taking part consider it right if the communication of the 

language is clear and considers it not correct if it does not keep all the grammar rules. The 

students consider good the use of rich vocabulary and bad the use of vulgar and swear words. 

The majority of students has a negative attitude towards the usage of the Hungarian language 

in Budapest and has a neutral attitude towards the usage of the Hungarian language of 

linguistic minorities. It can be instructive, that more than a half of the students think 

pessimistically of the usage of the Hungarian language of linguistic minority in Slovakia. 
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Személynevek iránti attitűdvizsgálatok nyitrai egyetemi hallgatók körében 

 

BAUKO JÁNOS 

 

A tulajdonnév iránti attitűd az egyes embereknek, illetve csoportjainak nevekkel szembeni 

beállítottságát, hozzájuk való viszonyulását, róluk kialakult értékelő jellegű vélekedését jelöli 

(vö. Kiss 1995: 135). A tulajdonnév iránti attitűdöt a nyelvi attitűd szerves részének 

tekinthetjük. A névattitűd társadalmi meghatározottságú, vizsgálata a szocio-, illetve 

pszichoonomasztikai jellegű kutatásokhoz sorolható. A személynevek iránti 

attitűdvizsgálatokról elsősorban a névtani szakirodalomban olvashatunk (lásd Bauko 2003b: 

192, 2004: 74–79, 2008: 71–74; Hajdú 2003; Kornyáné Szoboszlay 1999: 256–262; Tóth 

1967: 122–132, 1981: 10–26 stb.). A nyitrai egyetemi hallgatók személynevek iránti 

attitűdjéről árulkodik az a múltban végzett vizsgálat is, amelyben a tíz legszebb magyar szót 

kerestem (lásd Bauko 2003a: 440–441). A legszebbnek tartottak között a következő 

személynevek is szerepeltek: Ágota, Bálint, Csipkerózsika, Emese, Fanni, Flóra, Gergely, 

Gergő, János, Jézus, Levente, Lilla, Mátyás, Mókuska, Nyuszika, Orsolya, Pintyőke, Tündér, 
Virág, Zsolt. 

A továbbiakban azzal foglalkozom, hogy a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem magyar 

szakos hallgatói hogyan viszonyulnak saját nevükhöz. A gyűjtés kérdőíves módszerrel történt 

a 2008-as év folyamán. Az általam összeállított kérdőívet (lásd a Függelékben) 157 adatközlő 

töltötte ki: 133 nő és 24 férfi. A nemek szerinti megoszlás is mutatja, hogy a tanári pályát 

elsősorban a női nem képviselői választják. Az egyetemen az onomasztikát (névtudomány) 

választható tantárgyként vehetik fel a diákok. A diszciplína nem kötelező, de ennek ellenére 

sokan érdeklődnek a névtani kutatások iránt, és felveszik a tanegységet. Főképpen a személy- 

és helynevekkel foglalkozó szakdolgozatok száma növekszik. A hallgatók előszeretettel 

búvárkodnak a tulajdonnevek világában. 

Elsőként arra kerestem a választ, hogy hány válaszadónak tetszik, illetve nem tetszik saját 

család- és keresztneve. A hallgatók többsége pozitívan viszonyul családnevéhez, nem 

változtatná meg azt (82,80%, 130). Az egyik adatközlő a következőképpen magyarázza ezt: 

„Családnevem azért tetszik, mert ezzel hovatartozásomra emlékezem. Büszke vagyok 

őseimre.” 

A diákok 17,20%-a (27) azonban nincs megelégedve családnevével. Nézzük, hogy milyen 

argumentumokkal érvelnek az egyes családnevekkel kapcsolatban: Kolesár – „kicsit 

furcsálom, hogy magyar ősök lévén szlovákos nevem van. Kerekesre magyarosítanám”; 

Pšenák – „túl szlovákos”; Tóth – „a szlovák nemzetiséggel hozzák kapcsolatba, és ezért 

régebben csúfoltak érte”; Plánka – „könnyen csúfolható, és nem magyaros név, ezért gyakran 

azt hiszik, hogy szlovák vagyok”; Králik – „hangzása számomra rideg és nem túl kellemes”; 

Soós – „a szlovákok Szósznak olvassák”; Pólyi – „nem tudják helyesen leírni”; Duda – 

„félreértelmezhető”; Kajla – „a jelentésével nem vagyok megelégedve”; Matyi – „Az 

alapiskolán Ludas Matyinak csúfoltak. Talán itt romlott el minden!”; Nagy, Kovács – 

„tömegnév, nagyon gyakori”. 

A hallgatók többsége szintén pozitívan viszonyul keresztnevéhez, nem változtatná meg azt 

(85,99%, 135). Az adatközlők 14,01%-a (22) nincs megelégedve keresztnevével. Nézzünk 

néhány magyarázatot: Katalin – „csak a becézése (Kati, Katica…) tetszik, mert ha édesanyám 

szigorúan szól rám, mindig Katalint mond”; Éva – „tucatnév … csak a becézett változatát 

szeretem”; Anita – „a nevem az Annából vezethető le, és ezt szívesebben viselném, becézett 
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alakját (Anitka) pedig egyenesen utálom”; Tímea – „nálunk ez nagyon gyakori név”; 

Magdolna – „nem hangzik jól”; Lucia – „túl szlovákos”. 

A hallgatók nagy része elfogadja, természetesnek tartja a kapott név viseletét. Többen 

megemlítik, hogy tetszik a nevük, mert örökölték elődeiktől, egyedi, ritka, nem túl 

megszokott, kellemes a hangzása, tetszik a jelentése, szép magyaros, dallamos, rövid, 

könnyen megjegyezhető. Két hallgató válaszát idézném: „Tetszik a családnevem (Pákozdi), 

mert Pákozd egy földrajzi név, 1848. szept. 29-én a magyarok nyertes csatát vívtak itt, ezért 

büszke vagyok nevemre.” „A keresztnevem (Viktória) jelentése győzelem, ami motiválóan 

hat rám.” 

Szállóigévé vált mondás: nomen est omen (a név végzet). Úgy is mondhatnánk, hogy „a 

(személy)név maga az ember”. A név végigkíséri az ember életét, identifikálja az egyént, és 

egyben kifejezi a családhoz, a szeretettekhez való tartozást. 

A nyitrai egyetemisták közül néhányan ugyan meg vannak elégedve a nevükkel, de ha 

lehetne más család-, illetve keresztnevet választanának maguknak a jelenlegi helyett. Arra a 

kérdésre, hogy „Amennyiben nincs megelégedve saját család-, illetve keresztnevével, milyet 

választana magának a mostani helyett?”, az egyes nevekkel kapcsolatban a következő 

válaszok születtek: Patyi – „a családnevemet furcsának tartják, nincs konkrét jelentése… 

szívesen lennék Széchényi Edina”; Soós – „Mester lenne a családnevem, mert tetszik”; Éva – 

„Szívesen cserélnék nevet húgaimmal, akiket Csillag Virágnak és Csillag Lillának hívnak. 

Szerintem gyönyörű nevek.”; Magdolna – „Anna, Csilla, Vanda – e 3 név közül az egyiket 

tervezte adni az anyukám, csak lebeszélték róla”; Mónika – „Sokan hívnak Koninak, erre 

változtatnám meg a nevem, mert ez egyedibb, rám illő név”; Tímea – „… az Erzsébetet 

választanám. Bérmakeresztnevemnek is ezt választottam, és ezért hív többnyire minden 

barátom Bözsinek.” 
A következőkben a hivatalos család- és keresztnév anyakönyvbe bejegyzett formája iránt 

érdeklődtem. A szlovákiai magyar diákok közül 139-nek (88,54%) szlovák formában van 

anyakönyvezve a neve, tehát a névsorrend keresztnév + családnév, a magyaros családnév 

gyakran a szlovák helyesírásnak megfelelően íródik, a keresztnév a szlováknak megfelelően 

van bejegyezve, s a női családnévhez kapcsolódik az -ová végződés. Az anyakönyvben 18 

főnek (11,46%, 9 lány és 9 fiú) szerepel magyar nyelvű formában a neve. A családnév 

magyaros helyesírással van bejegyezve, a keresztnév a magyarnak megfelelő változatban 

szerepel, s a női családnévhez nem kapcsolódik az -ová zárómorféma. A magyarul 

anyakönyvezett névnek identitásjelölő funkciója is van, utal a névviselő nemzetiségére. 

A születendő gyermeke nevét az adatközlők többsége (69,43%, 109) már magyar 

formában anyakönyveztetné, míg 48-an (30,57%) a szlovák bejegyzést részesítenék előnyben. 

A család- és keresztnévhasználatban eltérés mutatkozik a hivatalos és nem hivatalos, 

élőnyelvi színtér között. A magyarul anyakönyvezett nevek általában szlovákos 

névsorrendben használatosak a hivatalos dokumentumokban (pl. Judit Cséfalvai, Ádám 

Kosár), de a nem hivatalos színtéren (írásban és élőnyelvben egyaránt) magyaros 

névsorrendben szerepelnek (Cséfalvai Judit, Kosár Ádám). A hivatalos–nem hivatalos 

színtéren az eltérés a név ortográfiájában is mutatkozhat. Különbség lehet a családnév (Lívia 

Agóčová – Agócs Lívia, Lea Mésárošová – Mészáros Lea), keresztnév (Vojtech Icsó – Icsó 
Béla, Andráš Kelemen – Kelemen András), család- és keresztnév (Frederika Marcsová – 

Marcsa Friderika, Lýdia Bužická – Buzsicky Lídia, Peter Jančo – Jancsó Péter) 

helyesírásában. 
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Szlovákiában az -ová formáns a családnév női viselőjére utal. Paradox módon azonban 

egyes szlovák női családnevek mellett elmarad. Ennek oka annak pleonasztikus volta, ezért az 

-á melléknévképzőre végződő nevekhez nem járulhat: például Bužická, Potocká, Povinská. 
Az 1994-ben elfogadott anyakönyvekről szóló 154. számú törvény lehetővé tette, hogy 

minden kisebbségi személy, akinek a nevét szlovákul jegyezték be, kérvényezze a név 

kisebbségi nyelvű formáját tartalmazó anyakönyvi kivonat kiadását, azaz hogy családnevüket 

a szlovák -ová szuffixum nélkül jegyeztessék be, azzal a megkötéssel, hogy szlovák 

kontextusban a névnek az -ová toldalékkal ellátott változatát kell használni (lásd Lanstyák–

Szabómihály 2002; Vörös 2004: 370). A névváltoztatással kapcsolatban megemlítenék 

néhány adatot. A Dunaszerdahelyi járásban 2002–2007 (március végéig) között 542 nő -

ovátlanította családnevét (pl. Bartalová → Bartal. Vargová → Varga) és 325 személy 

magyarosította a keresztnevét (pl. Zuzana → Zsuzsanna, Katarína → Katalin, Ladislav → 

László, Juraj → György). Az Érsekújvári járásban 1994–2005 között 327-en igényelték az -
ová végződés elhagyását és 225-en a keresztnév magyar helyesírás szerinti bejegyzését. A 

Vágsellyei járásban 1994–2005 között 324-en kérték a nevük magyarosítását, kb. fele-fele 

arányban a családnév -ovátlanítását és a keresztnév magyaros helyesírását. 

A nyitrai egyetemisták körében afelől érdeklődtem, hogy hányan éltek az -ová nélküli 

bejegyzés lehetőségével, és mi a véleményük az -ová formáns használatáról. A 133 női 

adatközlő közül 9 ovátlanította a családnevét. A hallgatók többsége (71,34%, 112) 

szükségtelennek tartja az -ová szuffixum használatát. Efféleképpen érvelnek: „Véleményem 

szerint semmi szükség rá, mivel a keresztnévből majdnem mindig egyértelmű, hogy nő vagy 

férfi-e az illető.” „A szlovák nemzetiségűeknél hagyomány, egyébként nincs rá szükség.” 

„Nevetséges, hogy az -ová végződést az idegen nevekhez is hozzáteszik (pl. Sofia 

Lorenová).” „A szép, magyar hangzású nevet elcsúfítja.” 

Az -ová használatát 45 hallgató (28,66%) tartja elfogadhatónak, illetve egyesek 

„szükséges rossz”-nak nevezték (valószínűleg nem ismerik az 1994-ben elfogadott 

anyakönyvekről szóló törvényt). Egy hallgató így indokolta a végződés használatának 

szükségességét: „Hallottam már olyat, hogy az -ová elhagyása gondot okozott az 

adattárolásban, egy nőt férfinek hittek. Itt Szlovákiában szerintem szükséges.” 

Ha a névviselő nincs megelégedve anyakönyvezett nevével, hivatalosan kérvényezheti 

megváltoztatását. Rákérdeztem, hogy a hallgatók közül ki tervezi a közeljövőben az általa 

viselt család- és keresztnév hivatalos megváltoztatását. A többség nemmel válaszolt (82,80%, 

130). Névváltoztatási terve 27 (17,20%) egyetemistának van: 18 nő hagyná el a családnévhez 

kapcsolódó -ovát, 4 diák új keresztnevet választana magának, 4 magyarosítaná a család- és 

keresztnevét, 1 felvenné az anya leánykori családnevét az apai családnév mellé. A női 

adatközlőknek azt a kérdést is feltettem, hogy a férjhez menés után miképp fogják használni 

családnevüket. A 133 nő közül 72-en (54,14%) felvennék a férjük családnevét, 8-an (6,01%) 

meghagynák a saját lánykori családnevüket és nem vennék fel a férjükét, 53-an (39,85%) 

hivatalosan mind a két családnevet (férj családneve + saját lánykori családneve) használnák 

egyidejűleg. 

Arra a kérdésre, hogy „Melyik névbeli megszólítását szereti, illetve nem szereti a 

legjobban és miért?”, a következőképpen válaszoltak a hallgatók. A leginkább tetsző 

megszólítások között 179 bece-, 44 kereszt- és 9 ragadványnevet tüntettek fel. A legjobban 

nem tetsző megszólítások sorrendje így alakult: 102 bece-, 40 kereszt-, 5 ragadvány- és 4 

családnév került a kérdőívekbe. Az egyes hallgatók azért nem szeretik az adott megszólítási 

formát, mert szerintük „szlovákos” (pl. Andrejka, Aneta, Esztera, Gabo < Gábor, Martuska < 
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Márta, Petyo < Péter); a név becézett formája gyerekes (Fridike, Petike, Petruska, Timike), 

csúfolódó (Benikő < Enikő, Bellácska < Izabella, Líviácska, Kingácska, Hedula < Hedvig), 

„fiús” (Karcsi < Karolina); a keresztnév túl hivatalosan hangzik (Gertrúd, Katalin, Xénia) 
stb. 

A 157 egyetemista közül 82 tüntette fel a ragadványnevét. Összesen 112 ragadványnév 

kapcsolódik 82 személyhez, tehát egyesek több ragadványnév tulajdonosai. 

A névviselők többsége elfogadja ragadványnevét (43,90%, 36): pl. Anyu (gondoskodó), 

Bőregér (ismeretlen a névadás indítéka); Csöpi, Tökmag (alacsony termet után); Fikusz (a 

Vikus becenévből asszociáció alapján); Fürtike, Kóci (hajviselet); Mátyás (a Matyi 

családnévből), Mr. Bean (jókedvű), Sali (a Saláta családnév becézett formája), Szúnyog (a 

Komár családnév fordításával keletkezett kalknév, szlk. komár ’szúnyog’), Táncos (szereti a 

néptáncot), Terminátor (izmos), Véemká (a világmindenség királynője kifejezés rövidítése 

alapján) stb. 

Pozitívan viszonyul a ragadványnévhez a névviselők 35,37%-a (29), akik szeretik, illetve 

büszkék ragadványnevükre: pl. Baba (szép arcú), Cimi (a Czímer családnév becézéséből), 

Csévé (a család- és keresztnév, Csente Viktória, kezdőbetűiből), Koczóka (a Koczó családnév 

becézett formája); Lepke, Lilu (lepkés mintájú, illetve lila ruhái után); Manó, Mogyoró 

(alacsony termet); Mó (mókus ’kedves’), Nyuszmusz (húsvétkor kapott egy SMS-t, hogy 

megöntözi őt a nyuszi), Turbi (örökmozgó), Zvoncsi (a Zvoncsár családnévből) stb. 

Negatív attitűd jellemzi a névviselők 20,73%-át (17), akik nem szeretik, illetve utálják 

ragadványnevüket, haragszanak rá, ha így szólítják őket: pl. Bambi (nagy szemei vannak, 

mint a mesében szereplő őznek), Békakirálynő (a Zsapka családnév a žabka ’béka’ szlovák 

szót asszociálta, s a magyar megfelelője után született a ragadványnév), Fröccs (ismeretlen), 

Fürgice (fürge, gyors mozgása alapján), Halászka (a Halász családnév becézésével alakult), 

Kocka (sokat tanul), Oroszlán (hajviselet), Sas (a Sándor keresztnévből asszociáció útján), 

Süti (süteményt hordott az iskolába), Tyson (izmos) stb. 

A névattitűd a tér–idő–társadalom dimenziótól függően változhat. A név iránti attitűdöt 

több tényező befolyásolja: a névadó/névhasználó egyén, illetve közösség; a név születésének 

színhelye, körülményei; a név sértő, kedveskedő volta; a név hangalakja és jelentése, a 

névasszociáció; a név nyelvi eredete; a név gyakori vagy ritka előfordulása; a névhasználati 

színtér, szituáció (formális vagy informális); a névviselő és névhasználó közötti viszony 

(barátok vagy ellenségek); a névadás óta eltelt idő; a társadalmi és nyelvi közeg stb. A 

magyar–szlovák kétnyelvű környezet hatása a személynevek iránti attitűdben is 

megnyilatkozik. 

 

FÜGGELÉK 

 

KÉRDŐÍV 

 

Család-és keresztnév: 

Életkor: 

Nemzetiség: 

1. Tetszik a saját családneve? a) igen b) nem 

Indokolja meg miért! 

2. Tetszik a saját keresztneve? a) igen b) nem 

Indokolja meg miért! 
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3. Amennyiben nincs megelégedve saját nevével, milyen család-, illetve keresztnevet 

választana magának a mostani helyett? Indokolja meg miért! 

4. Volt már valamilyen kellemetlensége a nevéből kifolyólag? Milyen? 

5. Írásban/szóban mikor, milyen színtereken (hol) használja a nevét szlovák nyelven? Írásban:

 Szóban: 

6. Írásban/szóban mikor, milyen színtereken (hol) használja a nevét magyar nyelven? Írásban:

 Szóban: 

7. Önnek milyen formában van bejegyezve az anyakönyvbe a hivatalos család- és 

keresztneve? 

a) szlovák formában 

b) magyar formában 

A nevének anyakönyvezett alakváltozata: 

8. Ön megváltoztatta az anyakönyvezett nevét a múltban? a) igen b) nem Indokolja 

meg miért! 

9. A közeljövőben tervezi-e az Ön által viselt név hivatalos megváltoztatását? Ha igen, 

melyik elemét (család-, vagy keresztnév), milyenre és miért? 

a) igen b) nem 

Indokolja meg miért! 

10. Mi a véleménye a családnévhez kapcsolódó -ová végződés (pl. Kissová) szükségességéről 

Szlovákiában? 

l l. Az -ová végződéssel együtt van anyakönyvezve (illetve a hivatalos okiratokban) a 

családneve (nők töltik ki)? a) igen b) nem 

12. A férjhez menés után (nők töltik ki): 

a) felveszi a férje családnevét 

b) meghagyja a saját lánykori családnevét, és nem veszi fel férje családnevét 

c) hivatalosan mind a két családnevet használná egyidejűleg (férj családneve + saját 

lánykori családneve) 

13. Milyen formában anyakönyveztetné gyermeke nevét? 

a) szlovákul b) magyarul 

 

14. Melyik névbeli megszólítását szereti (illetve nem szereti) a legjobban és miért? Szereti:

 Nem szereti: 

15. Van (vagy volt) ragadványneve (esetleg több)? Ha igen, milyen és miért kapta? 

16. Szereti, ha ragadványnevén szólítják? 

a) utálom b) nem szeretem c) elfogadom d) szeretem e) büszkén viselem 
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Die Meinungen der Studenten von Nitraer Universität über ihre Personennamen 

JÁNOS BAUKO 

Die Studie analysiert Meinungen der Hochschulsstudenten über ihre Personennamen. Im 

Vordergrund steht Gebrauch der offiziellen (Familiennamen, Vornamen) und inoffiziellen 

Anthroponymen (Hypokoristiken, Übernamen). Im Beitrag wird die Umfragemethode von 

den Studenten mit dem Unterrichtsfach Ungarisch verwendet. Die Faktoren wie ungarisch-

slowakische bilinguische Umgebung, die Verständigungssituation, Frequenz, Bedeutung, 

Etymologie der Name usw. haben einen wichtigen Einfluss auf ihre Einstellungen gegenüber 

der Personennamen. 
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Nyelvi ideológiák és nyelvhelyességi babonák egy szlovákiai magyarnyelv-

tankönyvben
1
 

 

MISAD KATALIN – SIMON SZABOLCS 

 

A Kárpát-medencében szinte mindenhol folyamatosan zajlik a (köz)oktatás reformja, ezen 

belül általában különös hangsúlyt kap az érettségi vizsgáé. Ez a folyamat – kisebbségi 

körülmények között főleg – természetesen nem hagyja érintetlenül a magyar tannyelvű 

iskolákban az anya- és az államnyelv tantárgyát sem. Kérdés azonban, hogy e reformok, a 

különféle, gyakran jogosan és élesen bírált kezdeményezések-rendelkezések kedvezően 

befolyásolják-e általában az (anya)nyelvi kompetenciák fejlesztését. 

Az utóbbi néhány évben Szlovákiában is érezhetően felerősödött a közoktatás tartalmi 

reformjának, hazai nevén az ún. kurrikuláris transzformációnak az elodázhatatlanságát 

sürgetők hangja. Az időközben megindult és jelentősen felgyorsult reformkísérlet a Ján 

Mikolaj oktatásügyi miniszter vezette Iskolaügyi Minisztérium elvárása alapján a közoktatás 

teljes tartalmi átalakítását kell eredményezze. 2008. május 22-én a Szlovák Nemzeti Tanács – 

hosszú idő után – új közoktatási törvényt
2
 fogadott el. A szlovákiai közoktatási rendszerben e 

törvény a folyamatban levő tartalmi reform alapkövének tartható. 

A törvény mellékleteként új tantervek (curriculumok) jelentek meg; az Állami művelődési 

program és a hozzá tartozó helyi tantervek, amelyeket az iskolai munkaközösségek dolgoztak 

ki. A legfontosabb általános alapelvek európai uniós dokumentumokból származnak, például 

az ún. kompetenciákon alapuló alkalmazható tudás megszerzése. 

Az elmúlt időszakban a reformot elősegítendő különféle oktatási témájú projektek 

indultak, például a pedagógiai mérésekkel, az érettségi vizsgával vagy a tankönyvek 

megújításával kapcsolatban is. Alábbi írásunkban az egyik, a Nagyszombati Egyetemen 

elkezdett projekt keretében elkészített magyartankönyvet
3
 vizsgáljuk, főleg nyelvészeti és 

didaktikai szempontból. Elemzésünkben elsősorban arra voltunk kíváncsiak, milyen nyelvi 

ideológiákat, nyelvszemléletet tükröz a tankönyv. Azt gondolhatnánk, hogy a korszerű 

szakirodalom – beleértve az idevágó hazait is (pl. Kožík 2004; Misad 2007; Simon 1996, 

2005, 2005/2006, 2007; Simon–Misad 2006, Szabómihály 2008) – hatására olyan 

magyartankönyvek készülnek majd, amelyekben a szerzők bátran vállalják a változtatás 

lehetőségét, implementálják az alap- és középiskolai oktatásban ez idáig mostohagyereknek 

számító nyelvtudományi ágazatokat, s mindeközben nem feledkeznek meg a nyelvhasználat-

központúság, a szövegszemlélet, és a funkcionális nyelvszemlélet fontosságáról sem. 

A tankönyv azonban szakmai szempontból korántsem felel meg az elvárásoknak; számos 

szakmai tévedést, inadekvát feladatot, meghatározatlan jelentésű szót és terminust, 

nyelvhelyességi babonán
4
 alapuló pontatlanságot, sajátos megfogalmazást, helyesírási hibát, 

illetve pragmatikai szempontból kifogásolható egyéb jelenségeket tartalmaz. A továbbiakban 

e gazdag tárházból veszünk szemügyre egy szerény válogatást. 

 

Ideológia a tankönyvben 

Rendkívül tanulságos, ahogy a szerzők a határon túli magyarság nyelvhasználatáról, illetve 

ezzel kapcsolatban az ottani nyelvészeti kutatásokról szólnak. „Új területe a nyelvművelésnek 

a határon túl i  magyarság nyelvhaszn álatának kutatása . Erre a munkára azért van 

szükség, mert a határon túl i  magyarság nyelve nem mindig követhet i a 

magyarországi fe jlődést , és ez az eltérő fejlődés a magyarországitól eltérő elnevezések 
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megalkotására készteti a nyelvészeket.” (109) A „Gramma Nyelvi Iroda […] nyelvi 

jellegű szolgáltatásokat is nyújt intézményeknek, magánszemélyeknek egyaránt, hogy 

megteremtse a szlovákiai magyarság anyanyelvhasználatának feltételeit. A […] jelenleg folyó 

kutatások és a nyelvművelői munka legfontosabb nyelvészei Lanstyák Is tván és 

Szabómihály Gizel la .” (109) 

Köztudott, hogy a határon túli magyarság nyelvhasználatának kutatása a nyelvművelésnek 

nem új területe. Korábban, a rendszerváltás előtt szinte kizárólag az ottani nyelvművelők 

folytattak ilyen tevékenységet, ma viszont ezzel a témával mindenekelőtt a szociolingvisztika, 

ezen belül a kétnyelvűség-kutatás foglalkozik behatóan, illetve hozott felszínre azóta 

tudományos eredményeket. Külön figyelmet érdemel még a fentebbi idézett szövegben az a 

megállapítás, hogy az eltérő fejlődés a magyarországitól eltérő elnevezések megalkotására 

készteti a nyelvészeket. E megfogalmazás azt az implikációt tartalmazza, hogy a nyelvészek a 

saját szórakozásukra „találnak ki” új megnevezéseket, igaz, némi társadalmi különfejlődéstől 

késztetve, arról viszont nem esik szó, hogy mindezt a főleg kisebbségi sorsba kényszerült 

beszélőközösség nyelvi gondjainak enyhítése érdekében teszik. 

A másodikként feltüntetett részlettel kapcsolatban ismét utalhatunk a nyelvészek 

munkájával kapcsolatos fentebbi megállapításokra, ti. hogy a könyv alapján a nyelvészet 

tulajdonképpen nem más, mint nyelvművelés, amelyet a nyelvészek végeznek. Lanstyák 

István és Szabómihály Gizella valóban végez/végzett olyan tevékenységet is, amelyre (a szó 

legjobb értelemében) ráillik a nyelvművelés, tevékenységüket azonban mégsem adekvát a 

fenti módon jellemezni. 

A tankönyv viszonylag gyakran tesz utalást az idegen szavakra, ad tanácsot 

használatukkal kapcsolatban. E részekből kitűnik, hogy az idegen szavakat afféle szükséges 

kerülendő rossznak tartja, és hogy velük kapcsolatban megkülönböztethetünk szükséges és 

felesleges csoportba tartozókat: ,,[Az anyaországi nyelvművelők] csak a szükségtelen idegen 

szavakat tartják feleslegesnek”. (A szerzők „fölösleges” idegen szónak tartják például a 

weboldal szót [129].) „Ma természetesen csak a szükségtelenek (idegen szavak) ellen 

harcolunk. Ezek elsősorban hétköznapi dolgok idegen megnevezései, használatuk az egyes 

tudományágakban viszont előnyösnek is tekinthető a nemzetközi jellegük miatt. Tehát a disc-
jockey helyett használjuk inkább a lemezlovas, a spray helyett a permet szavakat! Ezek a 

szavak még annyira idegen hangzásúak, hogy a helyesírásunk sem engedélyezte a magyaros 

helyesírásukat, ellentétben olyan gyakran előforduló szavakéval, mint a szolárium, diszkó, 
eszpresszó, hardver, kóla” (112). 

A fentiekhez nem szükséges különösebb kommentár, a magunk részéről azonban még 

hozzátesszük, a szöveg azt sugallja, hogy az idézett példák valamelyik tudományág 

terminológiájába tartoznak, miközben átvételük időpontjára nézve is félrevezeti az olvasót a 

még határozószó, tehát egyéb szempontból is elhibázott a szövegrész. „Az új szavak 

legtöbbször idegen nyelvekből áramlanak a magyarba, ezért a nyelvművelés  ügyel arra ,  

hogy a szükségtelen idegen szavak ne lepjék el nyelvünket . Nagy számuk 

ugyanis amellett, hogy veszélyezteti nyelvünk sajátos vonásait, nehezítheti az emberi 

kommunikációt is” (106). 

„Szakállas” babonának számít, hogy a nyelvművelés/nyelvészet legfőbb feladata a 

(szükségtelen) idegen szavak elleni küzdelem. Értékítéletet tartalmaz a ne lepjék el 

megfogalmazás is. Ezenkívül visszaköszönő motívum a honi magyarnyelv-tankönyvekben az, 

hogy az idegen elemek veszélyeztetik nyelvünket. 
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„Keressetek ti is olyan példákat, amelyeket helytelennek véltek a magyar nyelvben!” 

(105) Noha ilyen feladat szerepel a szövegben, a szerzők néhány esetben maguk is élnek 

magyarázataikban a szemléletükből adódóan önmaguk számára is hibásnak tartott 

jelenségekkel – nyilván szándékolatlanul. Ezek közül emeljük ki az imobilizér szó 

használatát, amely a standard magyarban immobilizer változatban honosodott meg, a 

korábban említett változat szlovák hatást tükröző kontaktusváltozat, tulajdonképpen 

hangalakkölcsönzés. „Soroljatok fel példákat, hogy egy adott – nem angol nyelvű – 

országban milyen kifejezésektől féltik anyanyelvüket a nyelvészek!” (32) 

A társalgási stílusról ezt olvashatjuk a könyvben: „Sőt, mivel elsődlegesen szóbeli ,  

beszélt nyelvi st í lusról  van szó, melynek legfontosabb jellemzői a közvetlenség és a  

természetesség , a nyelvet használó átlagember e szövegek alkotása során gondol 

legkevésbé a nyelvi normákra, szabályokra. Ennek következtében pedig a beszéd 

igénytelenné, pongyola stílusúvá válhat” (117). 

A fenti szövegrészben épp azt kifogásolják a szerzők a társalgási stílusban, ami immanens 

tulajdonsága. Szintén visszatérő téma a könyvben a határozói igenév és létige szerkezet 

tárgyalása: 

„Helytelen a használatuk viszont, ha cselekvésre utalnak : meg leszel mondva; a 

madár fel van szállva a tetőre, mert azt egyszerűbben is ki tudjuk fejezni. Helyesen: 

megmondalak; a madárfelszállt a tetőre.” (112) 
Ebben a részben a szerzők magyarázata konkrét nyelvi babonán alapul, miközben 

figyelmen kívül hagyják a nyelvszokást. Okfejtésük annak a babonának a következménye, 

hogy ami egyszerűbben van kifejezve, az jobb. 

 

Szakmai tévedések – kommentár nélkül 
,,(A kommunikáció) latin eredetű szó, amelyet a 20. század végén kapott fel a nyelvi divat.” 

(23); „Mindössze megfelelő közös kódra (emberek esetében közös nyelvre) van szükség. Ezt 

a közös kódot mindkét félnek egyaránt jól kell ismernie, mert ha egy kis eltérés is mutatkozik, 

nem valósul meg a kommunikáció.” (24); „Az utóbbi években az európai nemzetek sorra 

fogalmazzák meg saját nyelvtörvényeiket. Ezekben anyanyelvük tisztáságát kívánják 

megóvni.” (32) 

 

Inadekvát feladatok, kérdések 
„Tudod-e, mi az a honlap?” (28); Fogalmazzatok meg egy-egy rövid párbeszédet, amelyet 

egy hivatalban képzeltek el! Ebben a párbeszédben hemzsegjenek a terpeszkedő kifejezések!” 

(121). A kérdés didaktikai szempontból elhibázott, ezenkívül terminológiai baki is található 

benne, az ún. terpeszkedő kifejezéseket modem terminológiával funkcióigés 

szerkezeteknek nevezzük. 

 

Szövegtani-stilisztikai pontatlanságok 
Beszélt nyelvre emlékeztető mondatkapcsolás – mondategészen belül: „Gondolkodj el rajta, 

mennyire hatékonyan tanulsz!” (7); „…egy hivatalnok iránt, ha ügyeidet intézve olyan 

irodába kerülnél, ahol annak íróasztalán”. Mondategészek között: „…az éles fényt kibocsátó 

monitor! Annak épp olyan a hatása, mintha folyamatosan égő lámpába néznénk” (kiemelés 

tőlünk; 8). 
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Egyéb sajátos megfogalmazások 

„Nagyon figyeljünk oda (…) határidőre és a szervre, ahova bejelentésünket akarjuk 

küldeni” (126); „A feszült izmokat el kell engedni.” (8); „A szinesztézia, ahol az 

érzékszervek keveredéséről  van szó, úgy is megjegyezhető, hogy a szó hangzása lesz a 

segítségünkre.” (17); „A fenti okfejtésből az következik, hogy az információ csupán 

egyirányú kommunikáció lenne.” (23); „Ha egy témáról már úgy hozta a sors, hogy 

beszélnünk kell róla, akkor beszéljünk róla érdeklődéssel! Keressük meg benne, amiről 

érdemes szólni, gyűjtsünk róla anyagot, érdekességeket!” (99). Az utolsó példában 

visszatetszést kelt a gyakori szóismétlés is (kiemelés tőlünk). 

 

Nyelvi és nyelvhelyességi babonák a tankönyvtervezetben 
A tankönyvtervezet főleg nyelvi, nyelvhelyességi babonák vonatkozásában kifogásolható: a 

szerzők – mellőzve a tudományos hitelességet – a tervezetben egyértelműen a purizmus elvét 

követik, melynek veszélye abban rejlik, hogy az általuk bemutatott nyelvi jelenségek laikus 

értékeléséből fakadó nyelvi és nyelvhelyességi babonák a tanulók körében idővel akár 

nyelvközösségi dogmává emelkedhetnek (vö. Szepesy 1986; Wacha 2002: 483–484; 

Domonkosi 2007: 141; Lanstyák 2007: 156–157). 

A továbbiakban példáink zömét a tankönyvtervezet Információ és kommunikáció (23–60), 

illetve Nyelvhelyesség, nyelvkultúra című fejezeteiből (103–115) válogattuk, melyekben a 

szerzők a nyelvhasználat legmeghatározóbb szempontjaként a helyesség kritériumát jelölik 

meg. Ennek megfelelően a szóban forgó részekben különös figyelmet fordítanak a nyelvi 

illemtanra, illetve a nyelvhelyességi tudnivalókra. Az interakciós mondatszók csoportjába 

tartozó köszönések „szabatos” és „választékos” alkalmazásának szabályszerűségeit például – 

különösebb magyarázat nélkül – a következőképpen fogalmazzák meg: „Soha ne felejtsük el 

a napszakos köszönéshez hozzátenni a kívánok szót! Ha elhagyjuk, köszönésünk hányaveti, 

flegma, netán lenéző lehet” (25); „A Viszontlátásra alakot ne csonkítsuk! Rövidített formája 

még bántó is lehet!” (28). 

E nyelvhelyességi babona a nyelvhasználat tudatosítását csupán a nyelvi szabályrendszer 

ismeretére korlátozza, s megfeledkezik a nyelvhasználat másik összetevőjéről: a beszélés 

szabályrendszeréről (vö. Bánréti 1999: 106–107), azaz azoknak a szabályoknak az 

összességéről, amelyek azt irányítják, hogy kinek, mikor, hogyan kell köszönni. 

Véleményünk szerint azt kellene tudatosítani a tanulókban, hogy konkrét kommunikációs 

szituációnak megfelelő köszönési formákat hozzanak létre, s hogy meg tudják ítélni, hogy 

egy bizonyos helyen és időben melyik köszönést kell alkalmazniuk. Az előzőhöz hasonló 

nyelvhelyességi babonát figyelhetünk meg a szerzőknek a magázásról és az önözésről alkotott 

véleményében, mely szerint az önözés a választékos, udvarias nyelvhasználatot, míg a 

magázás a sértő, lenéző beszédformát jellemzi (26). A tankönyvtervezetből származó alábbi 

idézet ékes bizonyítéka annak, hogy a szerzők a kommunikációs helyzeteknek csak egyetlen 

típusára szorítkoznak, s nincsenek tekintettel sem a formális szituációk egyéb típusaira, sem 

az informális helyzetekre, illetve nem számolnak a stílus- és regiszterváltás lehetőségével (vö. 

Bánréti 1999: 107): „Ha viszont – a családon kívül – netán meg akarnánk sérteni valakit, 

akkor lemagázhatjuk az illetőt, ha megérdemli” (26). Az új kommunikációs módozatok 

alkalmazásával kapcsolatban is az igénytelen nyelvhasználat elkerülésére figyelmeztetik a 

szerzők a tanulókat: „…ne tapossuk meg anyanyelvünk nyelvi szabályait azzal, hogy 

helyszűkére és anyagiakra hivatkozva furcsa kreálmányokat hozunk létre!” (41). Az elméleti 

tudnivalókat követő egyik feladat szerint azután – elrettentés céljából – kell épp ilyen 
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„kreálmányokat” alkotniuk a diákoknak: „Soroljatok fel néhány sms-ben használatos 

rövidítést! …használjátok elrettentő, s nem követendő példaként, ha lehet!” (41). 

Annak ellenére, hogy a tankönyvtervezetnek nincs leíró nyelvtani fejezete, a szerzők 

felhívják a figyelmet az egyes szófajokkal kapcsolatos nyelvhelyességi tudnivalókra is, 

például: „Az igekötőket néha rosszul, néha pedig feleslegesen használjuk (pl. elolvas helyett 

kiolvas, kézbesít helyett kikézbesít)” (110). Vagy: „Nyelvjárási jelenség viszont, amikor a 

csallóközi magyar azt mondja, hogy Elvágtam az ujjam. A köznyelvben ez azt jelenti, hogy 

az ujjam le is esett a helyéről, mert ott ugyanezt a Megvágtam az ujjam alakkal fejezzük ki.” 

(111) 

Bár az utóbbi idézet „elvágtam az ujjam” szerkezetének jelentésére vonatkozó 

megállapítás szó szerint badarság, a fenti idézetek némelyike mégis valami más miatt 

kifogásolható. Ez pedig nem más, mint hogy a szerzők a standard nyelvváltozattól eltérő 

egyéb nyelvváltozatokat – köztük a kisebbségi anyanyelvváltozatot – egyfajta ártalomként 

kezelik, amelytől meg kell szabadítani a tanulókat (vö. Lanstyák 1996: 12). Arra nem is 

gondolnak, hogy az egyes nyelvváltozatok sajátos szerepkörének kiszorításával fokozzák a 

tanulók nyelvi bizonytalanságát, miközben elhitetik velük, hogy nyelvhasználatuk területi 

variációja csupán periferikus – s ennek következtében értéktelen – tartomány. 

 

Szlovákiában a kisebbségi anyanyelvi oktatás ún. egy tankönyvű oktatás, amely rendszerint 

hagyományos nyelvtanoktatást, purista nyelvszemléletet és tradicionális módszert feltételez. 

Eddigi magyartankönyveink a magyarországiaknak általában jóval gyengébb utánzatai, 

amelyek különféle – innen-onnan összeollózott – nyelvi ideológiákra és mítoszokra épülnek, 

s figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy a kisebbségi magyar gyermekek 

természetszerűleg olyan kétnyelvű beszédközösségben élnek, amelyben anyanyelvként egy, a 

többségi nyelv hatása alatt álló nyelvváltozatot sajátítanak el, s a mindennapi kommunikációs 

szituációkban szinte kizárólagosan ezt is használják. A fentiek ismeretében a szlovákiai 

magyarnyelv-tankönyveknek mind tartalmukban és szerkezetükben, mind módszereikben 

különbözniük kell(ene) a magyarországi egynyelvű diákok számára írt tankönyvektől, vagyis 

figyelembe kell(ene) venniük a kétnyelvű helyzetben történő anyanyelvi nevelés 

sajátosságait. Mindemellett természetesen tudományos kutatásokon alapuló nyelvszemléletet 

kell(ene) követniük, elsődleges célként pedig az adekvát nyelvi kompetenciák fejlesztését, 

nem pedig a különféle nyelvi ideológiák és nyelvhelyességi babonák terjesztését kell(ene) 

kitűzniük. 

 

JEGYZETEK 
1 Ez az írás a Domus Hungarica Scientiarum et Aliium ösztöndij támogatásával készült. 
2 Zákon č. 245 Z. z. o výchove a vzdelávaní – školský zákon – a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
3 Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 4-osztályos gimnázium. valamint a 8-osztályos gimnázium 

felső tagozata részére. [sic!] Maďarsky jazyk a komunikácia. Učebnica pre 4-ročné a 8-ročné 

gymnázium. Szerzők: Csicsay Károly, Simon Beáta, Kulcsár Mónika. Internetes tansegédeszköz. 

(www.infovek.sk) 
4 A nyelvi babona szerkezet írásunkban terminus technicusként értendő, s olyan konkrét nyelvhasználati 

szabályt értünk rajta, melynek alkalmazása során a beszélő egy nyelvi, stilisztikai stb. szempontból 

megfelelő szót/kifejezést egy másikkal helyettesít azt gondolva, hogy az újabb szó/kifejezés nyelvi, 

stilisztikai stb. szempontból jobb, mint az eredeti forma (Lanstyák 2007: 160–161). A nyelvhelyességi 

babona megnevezésen ugyanakkor olyan széles körben elterjedt laikus vélekedést értünk, amely elevenen 

él a beszélőben, s általában valamely nyelvi-nyelvhasználati jelenségről alkotott „helyes” vagy 
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„helytelen” értékítélet érvényesítésében mutatkozik meg (vö. Domonkosi 2007: 142–143; Lanstyák 2007: 

159–165). A tankönyvtervezetből válogatott példaanyag egy részében azonban gyakran bizonyos nyelvi 

ideológiák is leképződnek – ezek többnyire magával a nyelvi rendszerrel vagy a nyelvhasználattal 

kapcsolatos tények magyarázatára szolgálnak (vö. Lanstyák 2007: 166) –, sőt esetenként részleges 

átfedés mutatkozik bennük a nyelvi és a nyelvhelyességi babonák között. 
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Language ideologies and language superstitions in a Hungarian language textbook in 

Slovakia 
KATALIN MISAD – SZABOLCS SIMON 

 

In this paper we analyze the textbook from linguistic and didactic points of view. The 

analysis supports an earlier claim by us that Hungarian textbooks published in Slovakia 

(including this new one) are weak imitations of textbooks published in Hungary. With this in 

view, Hungarian textbooks used in Slovakia should be different in their contents, structure 

and methodology from the textbooks written for monolingual Hungarian students in Hungary, 

that is, they should take into account the special characteristics of mother tongue education in 

a bilingual environment. In addition, they should follow a view of language proposed by 

linguistic scholarship and aim to develop, as their primary goal, appropriate linguistic 

competence rather than propagate various language ideologies and superstitions regarding 

correctness and norm. 
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Lingua ecclesiae: A református és katolikus egyházpolitika nyelvi vetületei 

Szlovákiában 

 
MENYHÁRT JÓZSEF 

 

A kétnyelvűség, tehát két nyelv rendszeres használata a társadalomban csak akkor tartható 

fenn huzamosabb ideig, ha az egyes nyelveknek jól körülhatárolható funkciói vannak (Bartha 

1999: 123). Az a nyelv, amely a magánszférára, a családi életre szorul vissza néhány 

generáción belül el szokott tűnni (Herman–Imre 1987: 528; Kiss 1994: 110). Ilyenkor a 

beszélők az addig használt nyelvről egy másik használatára térnek át, vagyis nyelvcserére 

kerül sor. 

Az egyházak és a nyelvhasználat összefonódása alapvető tény: a kereszténység 

történelmében az első pünkösdtől kezdődően a bibliafordításokon, a reformáción keresztül 

vezet az út napjainkig. Írásomban szlovákiai magyar katolikus és református papokkal 

készített kérdőíves vizsgálatok és interjúk anyagából kiindulva igyekszem számba venni 

azokat egyházpolitikai tényezőket, amelyek hatással vannak (és várhatóan hatással is lesznek) 

a szlovákiai magyarság nyelvhasználatára, nyelvmegtartására, esetleges nyelvcseréjére. A 

kérdés katolikus egyházpolitikai vonatkozásaival behatóbban egy 2003-ban elvégzett kutatás 

során foglalkoztam először, jelen írás az újabb fejleményeket kísérli meg számba venni, 

illetve azokat a szlovákiai magyar református közösség vonatkozásában Rontó Orsolya 

kutatási eredményeivel összevetni (Rontó 2007). 

 

1. Egyház és nyelv 

A vallás – különösen intézményesült formájában – minden korban a nyelvhasználatot 

befolyásoló tényezőként lépett fel (Kiss 1995: 113). Többségi, de különösen kisebbségi 

helyzetben a felekezetek nem csupán a hitélet és a nemzeti kultúra szempontjából játszanak 

fontos szerepet, hanem – intézményként értelmezve – lehetőséget nyújtanak a kisebbségi 

nyelv emelkedett funkciókban való használatára is (Lanstyák 2000: 119, 2002: 145). A 

kisebbség szempontjából tehát alapvetően fontos kérdés, hogy hitéletét saját anyanyelvén 

gyakorolhassa. Ez a tényező megőrzi a kisebbségi nyelv presztízsét még olyan politikai 

helyzetben is, amikor azt más emelkedett funkciókból – pl. a hivatalos ügyintézésből – 

kiszorítják. 

Szlovákia lakossága nemcsak etnikai, hanem vallási szempontból is változatos. A 2001-es 

népszámlálás adatai alapján Szlovákiában ezer emberből 689 katolikus, 130 felekezeten 

kívüli, 69 evangélikus, 41 görög katolikus, 20 református, 9 pravoszláv, 4 Jehova tanúja, 30 

esetében nem ismerjük a vallási hovatartozását, míg a maradék más kisebb felekezethez 

tartozik. Az 1991-es és a 2001-es népszámlálás adatai alapján az ország felekezeti 

megoszlását az 1. táblázat foglalja össze. 
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1. táblázat 

Szlovákia nemzetiségeinek felekezeti megoszlása (1991–2001). 

(forrás: Statisztikai Hivatal; Gyurgyík 1994: 121, 2004: 158; 2006: 73) 
Felekezeti 

hovatartozás 

1991 2001 

Szlovákia 

összesen 

Ebből 

magyar 

Ebből 

szlovák 

Szlovákia 

összesen 

Ebből 

magyar 

Ebből 

szlovák 

Római katolikus 60,4 64,9 60,8 68,9 72,8 69,9 

Görög katolikus 3,4 1,2 3,5 4,1 1,6 4,1 

Evangélikus 6,2 2,2 6,9 6,9 1,5 7,8 

Református 1,6 11,4 0,4 2,0 15,5 0,6 

Pravoszláv 0,7 0,0 0,5 0,9 0,0 0,7 

Zsidó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Egyéb 0,6 0,8 0,5 1,1 1,1 1,0 

Ismeretlen 17,4 12,9 17,6 3,0 1,1 2,2 

Felekezeten kívüli 9,8 6,6 9,9 13,0 6,4 13,7 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

A rendszerváltás óta több írás foglalkozott a kisebbségi magyar híveket tömörítő 

szlovákiai egyházak történelmével és politikájával: Sebők László a katolikus egyházszervezet 

Trianon óta történt változásairól (Sebők 1991: 65–88), András Károly a magyar kisebbség 

egyházi életéről (András 1991: 13–37), Gyurgyík László pedig a szlovákiai magyar 

felekezetek demográfiai helyzetéről (Gyurgyík 1991: 131–139) publikált. A Szlovákiában 

működő, magyar kisebbségeket tömörítő felekezetek kiváló ismerője, Molnár Imre több 

alapos elemzésben (Molnár 1991: 89–101, 105–120; 1998: 207–257) ismertette az egyházak 

helyzetét. Az egyházak aktuális eseményei iránt fokozott figyelmet tanúsított a rendszerváltás 

utáni szlovákiai magyar sajtó is. A legfrissebb szakpublikáció ebben a témában a Fórum 

Kisebbségkutató Intézet által kiadott Magyarok Szlovákiában  című sorozat harmadik 

(Kultúra) kötete, amelyben A. Kis Béla a református, Zsidó János pedig a katolikus egyház 

szerepét tekinti át az 1989–2006 közötti időszakban (vö. Csanda–Tóth szerk. 2006: 161–207). 

András Károly a Szlovákiában Trianon után létrejött magyar kisebbségi egyháztörténetet 

négy korszakra bontja (András 1991: 13–14): 

– a két világháború közötti húsz évig tartó csehszlovák korszak, 

– a visszacsatolás kora, 

– a magyarellenes hullám, majd az ezt követő kommunista elnyomás ideje 

– és a rendszerváltás után következő időszak. 

Az 1989-es fordulat után a korábban csak elméletben létező vallásszabadság valósággá 

vált. A kisebbségek nyelvhasználata és nyelvmegtartása szempontjából nézve kedvező 

fejlemény volt a magyar nyelven működő hitéleti intézmények létrejötte. A várakozással 

ellentétben a rendszerváltás után sajnos sem az állam, sem az egyes felekezetek 

valláspolitikája nem vált kisebbségbaráttá az új körülmények között (Lanstyák 2000: 91). Bár 

a szlovákiai magyar hívők a rendszerváltást követően viszonylag szabadon szervezhették 

mozgalmaikat, társadalmi szervezetekbe és pártokba tömörülhettek, érdekeik védelmére 

alapítványokat hozhattak létre, de lényegében ugyanazon megoldatlan problémákkal kellett 

szembenézniük, mint az elmúlt csaknem kilenc évtizeden keresztül. 
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3. A szlovákiai magyar katolikus és református hitélet és nyelvhasználat 

A szlovák katolikus és református egyház nyelvpolitikájával kapcsolatos vizsgálataimat két 

különböző kutatási módszerrel végeztem. Egyrészt interjúkat készítettem katolikus papokkal, 

amelyek során lelkipásztori tevékenységüknek jelenlegi és korábbi plébániáján tapasztalt 

nyelvi, nyelvhasználati gyakorlatáról kérdeztem őket (vö. Menyhárt 2003; 2004). Hasonló 

vizsgálatot folytatott Rontó Orsolya a református lelkipásztorok körében (vö. Rontó 2007), 

kutatása eredményeit összevetem a katolikus papság körében gyűjtött adataimmal. 

A szlovák katolikus egyház jelenlegi nyelvpolitikája és annak hatása a magyar hívők 

nyelvhasználatára elválaszthatatlan a magyar katolikus hitélet alapvető gondjaitól. 

Dolgozatomban ezen problémákon keresztül vetem össze a két felekezet hitéleti 

nyelvhasználatát. 

 

3.1. A magyar anyanyelvű főpásztor hiánya 
Annak ellenére, hogy a magyar nyelvű hívek Szlovákiában az utolsó két népszámlálás adatai 

alapján a szlovák katolikus egyháznak több mint 10%-át alkotják, mégsem rendelkeznek 

megfelelő főpásztori képviselettel a Szlovák Püspöki Karban (a továbbiakban SZPK). 

Összehasonlításképpen érdemes megemlíteni, hogy Ukrajnában a kisebbségben élő 

kárpátaljai szlovák katolikusoknak van szlovák püspökük, Mons. Milan Šášik személyében. 

Kanadában, Toronto székhellyel létezik egy eparchia 10 400 görög katolikus hívő számára: 

ezt hét plébánia alkotja, amelyeknek szintén van szlovák püspöke, Mons. Jozef Pažak 

személyében. Az USA-ban élő szlovák katolikusoknak is van szlovák püspökük, Mons. Jozef 

Viktor Adamec személyében. A Romániában, Szerbiában és Ukrajnában élő magyar 

katolikus kisebbségnek szintén van magyar nemzetiségű püspöke. Kivételt képez Szlovákia, 

ahol 400 000 magyar nemzetiségű hívőnek nincs magyar püspöke, de még olyan püspöke 

sem, akinek a Szlovák Püspöki Kartól megbízatása lenne a magyar kisebbség ilyen népes 

csoportjának lelkipásztori ellátására. Paradoxon, hogy a roma katolikus kisebbségnek 

Szlovákiában, bár kisebb létszámú, szintén van megbízott püspöke, Mons. Bernard Bober 

személyében (lásd a magyar nemzetiségű híveknek és lelkipásztoraiknak a Szlovák 

Püspökkari Konferenciához címzett nyílt levelét). 

A mintegy 110 000 tagot számláló Szlovákiai Református Keresztyén Egyházba tömörülő 

református vallású szlovákiai magyarok a főpásztor kérdésében jobb helyzetben vannak a 

katolikus felekezethez viszonyítva: Fazekas László személyében magyar a református püspök 

Szlovákiában. 

 

3.2. A magyar nyelvű papok és papi hivatások hiánya 

Míg a református lelkészek anyanyelvükön készülhetnek fel Isten igéjének hirdetésére a Selye 

János Egyetem önálló karát alkotó komáromi Calvin János Teológiai Akadémián, a katolikus 

teológusok csak szlovák nyelvű képzésben vehetnek részt Szlovákiában a pozsonyi Comenius 

Egyetem Római Katolikus Teológiai Karán és a kihelyezett karokon Nyitrán, Szepesváralján, 

Besztercebányán, valamint a rózsahegyi Katolikus Egyetem Kassán működő Teológiai Karán. 

A görög katolikus teológusok Eperjesen tanulnak. Magyar nyelvű katolikus papi képzés nincs 

Szlovákiában, pedig hasznos lenne, ha legalább az egyházi szónoklattant és a gyakorlati 

teológiát magyarul tanulhatnák a magyar anyanyelvű katolikus papnövendékek. 

A papokkal, illetve lelkészekkel folytatott interjúk és kérdőíves felmérések egyértelműen 

bizonyították, hogy a szlovákiai magyar katolikus és református klérus tisztában van azzal a 

ténnyel, hogy hivatásuk a szlovákiai magyar közösségben nem csupán lelki, de nyelvi 
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„pasztorációs” szerepet is ruház rájuk. Tudatában vannak annak, hogy a magyar liturgiának 

fontos, nyelvmegtartó szerepe van.
1
 A megkérdezett papoknak és lelkészeknek a magyar és a 

szlovák nyelvhez való viszonyát a 2. és a 3. táblázat foglalja össze (vö. Menyhárt 2003, 2004; 

Rontó 2007). 

 

2. táblázat 

Katolikus papok véleménye a magyar nyelvről (vö. Menyhárt 2004) 

 

Település 

Papok véleménye 

a magyar nyelvről a szlovák nyelvről 

Bős kifejezésmódban gazdag 
grammatikailag nehéz, kevésbé 

színes 

Dunaszerdahely édes anyanyelv hivatalos nyelv 

Fél a legszebb nyelv a világon kommunikáció miatt fontos 

Nyékvárkony szép és gazdag távoli 

 

3. táblázat 

Református lelkészek véleménye a magyar nyelvről (vö. Rontó 2007) 
 

Település neve 
A lelkészek véleménye 

a magyar nyelvről a szlovák nyelvről 

Kassa a létezés alapja 
mivel államnyelv, szükséges 

tudni 

Abaújszina kifejezésmódban gazdag egyszerűbb nyelv a magyarnál 

Csécs nyelvileg gazdag nyelvileg szegény 

Felsőlánc 
csodálatos, kifejező, 

érzelmileg mély 
nem nehéz nyelv 

Nagyida gazdag szókincsben 
szörnyű szókinccsel 

rendelkezik 

Körtvélyes anyanyelv idegen nyelv 

 

Az interjúkból viszont tisztán kiérződik az is, hogy a megkérdezett katolikus papok és 

református lelkészek nincsenek megelégedve saját nyelvtudásukkal, néhányan közülük nem 

biztosak a saját anyanyelvük, a magyar nyelv használatában. A megkérdezett katolikus 

papság érzi a ránehezedő nyelvi felelősség súlyát, de sem a szemináriumban folytatott 

tanulmányok, sem esetleges továbbképzések nem teszik lehetővé anyanyelvhasználatába 

vetett hitének erősítését. 

A plébániákra kerülő magyar papok csupán önképzéssel tarthatják életben, bővíthetik a 

magyar nyelvre és irodalomra vonatkozó, jórészt még a középiskolákban elsajátított 

ismereteiket. Azok számára pedig, akik magyar anyanyelvük ellenére szlovák nyelven 

végezték tanulmányaikat, még ez a lehetőség sem marad: ők teljesen önnön szorgalmukra 

hagyatkozhatnak csak. Szlovákiában a katolikus teológusok képzése ugyanis szlovák nyelvű. 

Papi tanulmányaikat szlovákul végzik, de lehetőségük van külföldi tanulmányútra, 

részképzésre is menni. Arra is van mód, hogy a szlovákiai szemináriumban megkezdett 

tanulmányaikat érseki jóváhagyással Magyarországon folytassák és fejezzék be, míg pappá 
szentelésükre Szlovákiában kerüljön sor. A papszentelés után egyházi engedéllyel doktori 

tanulmányokat is folytathatnak, de a bevett gyakorlat az, hogy káplánként a közpapi pályán 

elindulva különböző plébániákon teljesítenek szolgálatot mindaddig, amíg plébánosként 
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önálló plébánia élére nem helyezik őket. A katolikus egyházban az Egyházi Törvénykönyv 

egyházi hivatalokról rendelkező fejezete kimondja, hogy a részegyházában lévő egyházi 

hivatalok betöltése a megyéspüspöknek joga (vö. ET 157. kánon). 

A magyar anyanyelvű végzős szeminaristának természetesen fontos, hogy hova helyezik 

őt káplánként, majd később plébánosként: vajon magyar nyelvű plébániára kerül, vagy vegyes 

nyelvű, esetleg szlovák egyházközösségbe? Mivel nagy a magyar paphiány, így jó esélye van 

magyar, esetleg vegyes egyházközösségbe kerülnie, ahol különösebb gond nélkül miséz 

magyarul vagy akár szlovákul is. A szlovák anyanyelvű végzős szeminarista számára viszont 

egyáltalán nem mindegy, hogy szlovák egyházközösségbe, netalán nemzetiségileg vegyes 

plébániára, vagy színmagyar közösségbe kerül. Az 1980-as évek elejéig a szlovák anyanyelvű 

kispap a szemináriumi tanulmányai során minden évében kötelezően tanulta a magyar 

nyelvet. Az órákat szombat délelőtt tartották, a tananyag pedig minden évben ugyanaz volt. 

Az ötéves képzés később négy, majd a jelenleg érvényben lévő kétszemeszteres 

magyarnyelv-oktatásra szűkült, célja pedig kimerült a magyar nyelv olvasásának 

elsajátításában. Tehát a ma végzős szlovák nyelvű kispapok magyarul legfeljebb olvasni 

tanulnak meg. A szemináriumban magyar nyelvet oktató fiatal pap véleménye szerint csodát 

nem lehet várni: ha a szeminaristák megtanulják a liturgikus szövegeket magyarul elolvasni, 

akkor az óra már teljesítette küldetését. 

A papszentelés után a szlovák anyanyelvű kispapok közül néhányan félnek a magyar 

plébániára történő helyezéstől, hiszen van rá példa, hogy mennyire nem tud beilleszkedni a 

rábízott egyházközösségbe a magyarul nem tudó, a számára idegen nyelvet a lelkipásztori 

szolgálat évei alatt meg nem tanuló plébános. Ha szlovák pap kerül magyar plébániára, nem 

kell, hogy megszűnjenek a magyar szentmisék, de a hívek nem kapják azt a lelki (és nyelvi) 

élményt, amit a szentmisének nyújtania kellene. Ha az idegen nyelvű pap a legnagyobb 

empátiával és toleranciával is igyekszik kielégíteni a magyar nyelvű egyházközösség vallási 

igényeit, jó ideig nem tud magyarul gyóntatni, szentbeszédet megfelelő magyarsággal 

megírni és felolvasni; grammatikailag hibás szerkezetekkel, félreérthető, olykor nevetséges 

kifejezésekkel törheti meg a szertartás lényegét. Így lesz a legszentebb papi próbálkozás 

ellenére is a Júdás csókjából „Júdás csókája”, ezért üdvözölheti az eskető lelkiatya a 

szertartás résztvevőit az „anyaszennyház nevében” és bocsáthatja útjukra őket azzal, hogy 

„ezentúl a szeretet fog bennetek lakkozni!…” (Új Szó, 2002. február 5.), és ezért fakaszt 

akaratlanul is mosolyt a segédpüspök. „ámikor a Szentátya beszártá á bázilika kápuit” 
mondata. 

Ezek a nyelvi-stilisztikai botlások még a könnyebb, az akár még szimpátiát is ébresztő 

nyelvi hibák kategóriájába tartoznak, hiszen a magyar nyelvet megtanulni igyekvő pásztort a 

közösség általában befogadja. Nem szabad viszont figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy 

még a közösségi életet felvirágoztató, törekvő szlovák plébános is hatással van a templomba 

járó gyülekezet nyelvhasználatára: megváltoztatja, szükségből kétnyelvűvé teszi az addig 

egynyelvű magyar egyházi liturgiát. Nyelvi rendet bont, és akarva-akaratlan hozzájárul a 

kisebbségi nyelvhasználati körének beszűküléséhez, és így akár a nyelvcsere előkészítőjévé, 

felgyorsítójává válhat. Ez a jelenség figyelhető meg a Nyitra-vidéken, ahol a magyar nyelv 

erősen előrehaladott erózióját a vegyes nyelven tartott szentmisék is segítik. A zoboralji 

nyelvszigeten élő magyarság katolikussága jóval magasabb a szlovákiai, sőt a szlovákiai 

magyar átlagnál, a vallásosság itt nem csupán a statisztikai adatokban van jelen, hanem a 

mindennapi élet szerves része (Sándor 2000: 49). A kétnyelvűség a Zoboralján a mindennapi 

kommunikáció természetes jelensége, így a két nyelv használata megjelenik a legtovább 
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funkcionáló nyelvhasználati színtéren, a vallási életben is (Borbély 1993: 85). Kolonban ha 

szlovák nyelvű hívek is részt vesznek a magyar nyelvű szentmisén, a plébános a 

szentbeszédet szlovákul is összefoglalja (Sándor 2000: 49), Bábindalon pedig még a 

magyarnak hirdetett szentmise is vegyes nyelvű. Erre akad példa a túlnyomó többségében 

magyar Csallóközben (pl. Dunaszerdahelyen) is. 

A református gyülekezetek a leírtakhoz viszonyítva sokkal jobb helyzetben vannak, hiszen 

a református egyházban az egyházjog szerint a gyülekezetek határozzák meg a gyülekezet 

nyelvét, így tehát a gyülekezet dönt arról, hogy milyen nyelven prédikáljon a lelkész (Rontó 

2007: 12). 

 

3.3. Intézményi és szervezeti problémák 
A szlovákiai magyar katolikus hitélet komoly gondjai közé számít a magyar nyelvű 

hitoktatóképzés, a hivatásgondozás, a papi továbbképzés, a céltudatos felnőtt lelkigondozás, 

és a rétegpasztoráció, illetve az ifjúsággondozás hiánya, illetve gondot jelent az egyházi 

oktatási intézmények alacsony száma is. 

Problémát okoz továbbá a felelős szlovák főpásztori karnak a magyar ajkú katolikusok 

gondjaihoz való közömbös hozzáállása, illetve hallgatólagos, esetenként nyíltan vállalt 

magyarellenessége (a magyar érzületű papok elmozdítása a magyar egyházközösségekből, 

helyükre gyakran magyarul alig, vagy csak nagyon gyöngén tudó szlovák papok helyezése). 

Az új egyházmegyék létrehozatalakor is a tömbben élő katolikus magyarság felaprózására 

törekedtek. A magyar római katolikusok ugyanis 2008. február 14-ig négy egyházmegyében 

éltek, melyeknek élén minden esetben szlovák püspök állt. 2008. február 14-én a szlovákiai 

Katolikus Egyház legfelsőbb képviselői kihirdették a római katolikus egyházmegyék 

átszervezését, illetve két új egyházmegye megalakítását. 

 

1. ábra 

A magyar római katolikusok egyházmegyék szerint 2008. február 14-ig 
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2. ábra 

A magyar római katolikusok egyházmegyék szerint 2008. február 14-től 

 

 

Az egyházmegyei átszervezésre vonatkozó terv kidolgozásánál a SZPK nem volt 

tekintettel arra, hogy ilyen megoldással megbomlik az egy tömbben élő magyar nemzetiségű 

hívek természetes egysége az egykori Pozsony-nagyszombati Főegyházmegye területén. Az 

egyházmegyei átszervezés mellett a SZPK tervezetében nem kérte a Szentszéket arra, hogy a 

magyar nemzeti kisebbség soraiból nevezzen ki püspököt vagy olyan püspököt. aki megfelelő 

joghatósággal megbízva láthatná el a hívek szolgálatát a nemzetiségileg vegyes területeken. 

Az egyházmegyék átszervezése nincs összhangban a II. Vatikáni Zsinat Christus Dominus 

című dekrétumának a 23. pontjában
2
 megfogalmazott irányelvekkel sem, ezáltal pedig nem 

kedvez a szlovákiai magyar katolikus kisebbségnek. 

Ezzel szemben a Szlovákiai Református Egyház egyházmegyei elrendezése sokkal 

kedvezőbb a magyar nyelvű kisebbségre nézve. Az egyház kilenc egyházmegyére tagolódik: 

Pozsonyi, Komáromi, Barsi, Gömöri, Nyugat-kassai, Kelet-kassai, Ung-vidéki, Nagymihályi, 

Ondava-hemádi. A kilenc egyházmegyéből csupán az utóbbi kettő szlovák egyházmegye, 

amelyben a hívők számaránya a szlovákiai reformátusok 10%-át teszi ki. Ezek az 

egyházmegyék bár a rendszerváltás után 1993-ban függetlenedtek, szerkezetileg továbbra is a 

magyar egyházba tartoznak. A szlovák egyházmegyékben a lelkészek túlnyomó többsége 

nem beszéli a magyar nyelvet, viszont a magyar egyházmegyékben lelkészek többsége 

beszéli a szlovák nyelvet (vö. Rontó 2007: 12). 

 

4. Összegzés 

Szlovákiában a szlovák katolikus és református egyház nemzetiségi politikája a kisebbségi 

magyar nyelvhasználatot formáló tényező. A stabil, egynyelvűen magyar, illetve magyar 

domináns magyar–szlovák kétnyelvűségi helyzet eróziójában az egyes felekezetek 

egyházpolitikájának fontos szerepe van. A felekezetek az általuk kisebbségi nyelven 

működtetett hitéleti intézmények révén segíthetik és erősíthetik a kisebbségi 

nyelvhasználatot, hiszen a kisebbség anyanyelvén működő felekezeti alap-és középiskolák, 

valamint más tanintézetek fenntartásával, a katekétaképzést a kisebbség nyelvén végző 
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hitoktató központok működtetésével, kisebbségi nyelven megjelenő sajtótermékek, vallásos 

irodalom kiadásával nem csupán a hitéletet, hanem a kisebbségi nyelvbe vetett hitet is építik. 

Az egyházi hitélet magyarnyelvűségének megőrzése fontos nyelvi kérdés. Tudatosítani 

kell, hogy az anyanyelv használata emberi jog, és hogy nyelvi jogainak érvényesítése 

érdekében az egyes felekezetek szlovákiai magyar közösségeinek felelősségteljesen kell 

képviselniük nyelvi és nemzetiségi érdekeiket. A hitélet nyelve olyan nyelvhasználati színtér, 

amelyet – sem kisebbségi, sem többségi helyzetben – nem lehet csupán az egyház 

magánügyeként értelmezni. 

 

JEGYZETEK 
1 „Szerintem nagyon fontos, hogy a lelkésznek helyén legyen a szíve ilyen szempontból. Tehát, hogy 

tekintettel legyen arra, hogy egy-egy közösségnek, ahol ő lelkész, megvan a saját öröksége. Az örökség 

nem csak azt jelenti, hogy van templom, meg épület, meg ingatlan, hanem azt, hogy van kulturális és 

nyelvi öröksége. S ennek a kulturális-nyelvi örökségnek az őrzőjének is kell lennie a lelkésznek. Ez egy 

alapvető szempont, és én úgy gondolom, hogy a lelkészek túlnyomó többsége ezt számon is tartja.” (A. 

K., lelkész véleménye, vö. Rontó 2007: 17) 
2 A II. Vatikáni Zsinat Christus Dominus című dekrétuma a 23. pontban kimondja: „Az egyházmegye 

határainak megállapítása, amennyire csak lehet, Isten népe összetételének figyelembevételével történjék, 

ami nagyon elősegítheti a megfelelőbb lelkipásztorkodást; arról is gondoskodni kell, hogy e nép 

demográfiai csoportjait a szerves egységét biztosító polgári hivatalokkal és társadalmi szervezetekkel 

együtt egybentartsák. Adott esetben tekintettel kell lenni a polgári határokra is, továbbá a személyek, a 

helyek sajátos – például lélektani, gazdasági, földrajzi, történelmi – adottságaira. (…) ha különböző 

nyelvű hívőkről van szó, (róluk) nyelvüket jól beszélő papok, illetve saját plébániák által 

gondoskodjanak, vagy a nyelvet jól tudó és esetleg püspökké is szentelt püspöki helynök útján, vagy más, 

célravezetőbb módon.” 
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Lingua ecclesiae – Die Sprachpolitik der römisch katolischen und 

reformierten Kirche in der Slowakei 

JÓZSEF MENYHÁRT 

Der Referat beschäftigt sich mit der spachlichen Ergebnissen der Sprachpolitik der römisch 

katolischen und reformierten Kirche in der Slowakei. Nach Daten der Volkszahlung im Jahre 

2001 war nur 6,4% von Ungarn konfessionslos, 72,8% römisch katholisch, 15% reformierte, 

1,6% griechisch katholisch und 1,5% waren evangelisch. Zur reformierten calvinistischen 

Kirche bekennen sich vor allem Ungarn, nur cca 10% von mutterkirchlichen Körperschaften 

sind slowakisch, d.h. alle Pastoren in Gemeinden mit ungarischen Bevölkerung sprechen 

ungarisch. Die Zahl der ungarischen Katholiker in der Slowakei ist ungefähr 370-400 000, die 

Zahl der Pfarreien mit ungarischen Gläubigen ist 250. Davon nur in einem Drittel dient ein 

ungarischer Pfarrer, fast zwei Drittel ist unbesetzt oder mit einem slowakischen Pfarrer 

besetzt. Die wenige Zahl der Priester, die das Ungarisch als Muttersprache sprechen, die 

geringe, ungenügende Stundenzahl der Ungarischstunden in Priesterseminaren (2 Semester), 

die zweisprachige Messen in mehreren ungarischen Dörfern, die assimilierende Sprachpolitik 

der Katolischen Kirche gehören zu den wichtigsten Problemen, die ungarische 

Sprachverwendung bei der Kirche beschränken. 
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Magyar nyelvű ügymenetre utaló szlovák anyakönyvi bejegyzések az 

1920-as években 

 
VÖRÖS FERENC 

 

1. Nyelv és hatalom viszonyának vizsgálatára a Kárpát-medence ideális terepnek számít a 19. 

századtól egészen napjainkig. Ezen belül különösen érdekes, miként befolyásolták az 

impériumváltások két- és többnyelvű környezetben a térség autochton nyelveinek alá- és 

fölérendeltségi viszonyait. Ezzel kapcsolatban az is figyelmet érdemel, hogy adott helyzetben 

mi döntötte el, melyik nyelven realizálódott a nyelvi interakció. Az, hogy az egyes 

nyelvhasználati színtereken melyik nyelven/nyelveken folyt a diskurzus, természetesen 

nagyon sok tényező függvénye. Ez utóbbi megállapítás a hivatali nyelvhasználatra is 

érvényes, hiszen a hivatal és az ügyfél interakciójának nyelvválasztását nem lehet csupán 

egyetlen sémával leírni. Jelen előadásommal ennek a kérdésnek árnyaltabb bemutatásához 

kívánok némi adalékkal szolgálni. 

A státusznak, a szerepnek, a mindenkori hatalom irányában megnyilvánuló állampolgári 

lojalitásnak, a nyelvhasználat megfélemlítettségének direkt és indirekt megnyilvánulási 

módjainak, a nyelvi kompetenciának és performanciának, a pozitív és negatív nyelvi 

attitűdöknek a vizsgálata – ezek és még egyéb tényezők, amelyek segítenek a hajdani hivatali 

nyelvhasználat mikéntjének (részbeni) rekonstruálásában. 

Előadásomhoz a korpusz állami anyakönyvekből származik. A matrikulákat a két 

világháború között a csehszlovák, majd 1938 novembere és 1945 májusa között a magyar, a 

második világháborús front átvonulása után pedig ismét a csehszlovák hatóságok vezették. A 

bejegyzések nyelve minden esetben hűen követte a hatalmi viszonyok változását. Az egyes 

rovatokban számtalan apró jel tanúskodik arról, hogy a hivatali adminisztráció nyelve az 

esetek többségében nem feltétlenül jelentette egyúttal, hogy az ügyintézés is így történt. Hogy 

ennek mikéntjére visszamenőleg következtetéseket tudjunk levonni, vizsgálom az autográf 

aláírásokat, a tévesztéseket, a bizonytalanságra visszavezethető ingadozó és az ún. nyelvi 

„senkiföldjére” tartozó formákat. Ezen túl nyomon követem azokat a változásokat, amelyek 

az egyes korszakok határpontjainak cezúráival hozhatók kapcsolatba. 

Tisztában vagyok vele, hogy az 1922–1960 közötti intervallum, amelyből korpuszom 

származik, csak lazán kapcsolódik az élőnyelvhez. Ám úgy gondolom, hogy a közelmúlt 

vizsgálata, ha csak közvetetten is, bizonyos mértékig mégis képes rávilágítani a 

mikrodiakróniában lejátszódó folyamatok miértjeire, hiszen ez utóbbiak is lényegileg hasonló 

törvényszerűségeknek engedelmeskednek. 

Az utóbbi évek empirikus kutatásai lehetővé teszik, hogy képet alkossunk azokról a 

tényezőkről, amelyek a szlovákiai magyar beszélőközösség nyelvhasználatát nyilvános 

színtereken befolyásolták. A rendszerváltozás óta eltelt közel tizennyolc év alatt kellő 

mennyiségű élőnyelvi korpusz halmozódott fel ahhoz, hogy megfelelően értelmezhessük a 

legtágabban felfogott kommunikációs gyakorlatot, illetőleg a különféle szlovákiai magyar 

nyelvi produktumokat. Mivel a szerzők egy része maga is a beszélőközösség aktív tagja, ezért 

a résztvevői megfigyelés módszerét alkalmazva, illetőleg kibicként olyan nyilvános 

beszédhelyzetekről is számot adhatott, amelyről egyéb kutatóknak más módszerekkel nem 

vagy csak nehezen lehetne hiteles, manipulációtól mentes korpuszhoz jutniuk. Ugyanakkor a 

visszaemlékezéseken kívül a rendszerváltozás előtti időszakból nincsenek hiteles nyelvi 



  

238 

 

forrásaink. Pedig ezek hiányában arra vonatkozóan nem tudunk objektív összehasonlítást 

végezni, hogy milyen változások mentek végbe a nyilvános színterek diskurzusaiban. 

Módszerem sok rokon vonást mutat azzal, ahogy Benkő Loránd fogta vallatóra Anonymus 

latin nyelvű gesztáját, mert úgy vélte, hogy annak szövegében „a beszélt, élő magyar nyelv 

jelenik meg, illetőleg annak formái, kifejezésmódjai sejlenek föl” (Benkő 1996: 221). 

 

2. Előadásom kiindulópontjához támpontnak tekintem az 1895 utáni részletes állami 

anyakönyvek megjegyzésrovatának formuláit. Velük olyankor találkozhatunk, ha az 

újszülöttel kapcsolatos bejelentési kötelezettségnek eleget tevő személy nem tudott magyarul. 

Nyugat-szlovákiai kutatópontjaimon ilyenekkel csupán a Nyitra-vidéki nagycétényi 

matrikulákban találkoztam. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata, hiszen a többi településen 

és közvetlen környezetükben a korabeli cenzusok a magyaron túl nem regisztráltak 

számottevő mértékben más nyelvű népességet. Viszont az akkori nagycétényi anyakönyvi 

kerülethez tartozó településeken – Dicske, Kiscétény, Nemespann, Szőlős, Vajk – a 19. 

század végén jelentősebb számban éltek szlovákok. 1895-től 1906-ig a 116 bejegyzésből 24 

esetben találkozhatunk a fentebb idézett vagy azzal azonos tartalmú megjegyzéssel. Ez azt 

jelenti, hogy az esetek 20,68%-ban írástudatlan szlovák nyelvű személy volt a bejelentő, aki 

többnyire családfőként tett eleget törvényes kötelezettségének. Az analfabétákon túl 1906-ig 

további öt esetben találtam utalást az anyakönyvben arra, hogy a bejelentő nem, vagy csak 

alig tudott magyarul. Közülük kettő magyar, három szlovák alakú névvel hitelesítette a 

megfelelő anyakönyvi rovatot. Az elmondottakból az következik, hogy a magyarul nem tudó 

bejelentők aránya a korabeli nagycétényi anyakönyvekben kb. 25%-ot tett ki. Mindenesetre 

tény, hogy a kizárólagosan „tótul” tudó bejelentőkön kívül jó néhányan lehettek még olyanok, 

akik a szlovák mellett a magyart is többé-kevésbé jól bírták. Ők belesimultak az írástudók 

táborába. Közülük azonban csak pár személynek az aláírásmódja enged „tót” identitásra 

következtetni (Vörös 2004a: 238–239). A visszatérő fordulatokkal élő megjegyzés leginkább 

így hangzott: „Felolvastatván bejelentőnek általa értett tót nyelven megmagyaráztatott, 

helybenhagyatott és a bejelentő által írástudatlansága folytán kézjegyével ellátatott.” Ha a 

bejelentő analfabéta volt, de magyarul értett, akkor csak a következőt találjuk a megjegyzés 

rovatában: „Felolvastatván megmagyaráztatott, helybenhagyatott és a bejelentő által 

írástudatlansága folytán kézjegyével ellátatott.” 

A fentebb idézett formula mindenképpen arra enged következtetni, hogy az anyakönyvi 

kerület alkalmazottai (közül valakik) képesek voltak szlovákul kommunikálni. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a 19–20. század fordulójának Zobor-vidéki kontaktzónájában élő 

magyarok közül nem mindenki volt magyar–szlovák kétnyelvű. A monarchia keretein belül a 

magyar ajkúakat többségi voltuk nem kényszerítette arra, hogy mindenáron elsajátítsák a tót 

nyelvet. Az elmondottakhoz zárójeles adalékként említem, hogy a Nyitra vidéki asszonyokat 

– akik részes munkában szerezték be a ruhanemű készítéséhez szükséges alapanyagot – még 

az 1910-es, 1920-as években is úgy fogadták a mátyusföldi falvakban: „gyünnek má a 

cserehátyi tótok”. Amire többnyire sűrűn tiltakoztak, hogy ők még tótul sem tudnak (vö. 

Kocsis 1994: 9). 

Amint fentebb láttuk, a Zobor-vidéki magyar-szlovák kontaktzónában a szlovákok közül 

sem mindenki birtokolta a magyar nyelvet. Holott a mindennapi érintkezés elvileg nemcsak a 

kétnyelvű és kettőskultúrájú településeken követelte volna meg a másik nyelv ismeretét. Az 

mindenesetre elgondolkodtató tény, hogy még az etnikailag és nyelvileg vegyes Kiscétény, 

sőt elvétve a magyar többségű Nagycétény lakói között is találtam olyan bejelentőket, akiknél 
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az elsőnek idézett formulát alkalmazta az anyakönyvvezető, ezzel is jelezvén, hogy nem 

értettek magyarul. Az ide sorolható nagycétényiekről azonban tudni kell, hogy azok más 

községekből házasság útján, gyakrabban mezőgazdasági cselédként kerültek be a faluba. 

Alapvető fordulatra 1922-től került sor. Ekkortól ugyanis megváltozott az adminisztráció 

nyelve. Ennek következtében elvileg az egynyelvű magyarok kerültek hasonló helyzetbe, 

mint amilyenben a korábban a magyarul nem tudó szlovákok voltak. Pontosabban csak akkor 

állt elő ilyen helyzet, ha a magyar hivatalnokot időközben cseh/szlovák anyanyelvű jegyző 

váltotta fel. A változásokra mindenekelőtt a szlovák nyelvű anyakönyvezés és a jegyző 

és/vagy segédjegyző személyének kicserélődése enged következtetni. Némely településen 

már azonnal 1922 elején sor kerül erre, másutt, mint pl. Martoson, csak 1922. október 4-től 

(vö. Truglyné 1992: 24). A váltás mikéntjéről tanulmányokban és családneves 

monográfiámban magam is részletesen szólok (vö. Vörös 1999, 2003b, 2004a: 112–114, 

2004b: 375–378). Ez a tény most fölment az alól, hogy a fordulat körülményeit részletekbe 

menően taglaljam. Elégségesnek tűnik annyit mondani, hogy 1918-tól 1921-ig a csehszlovák 

hatalmi gépezet a magyar településeken is lényegileg tisztviselőivel együtt érintetlenül hagyta 

a monarchiabeli állami adminisztrációt. Ez együtt járt azzal, hogy ahol magyar 

anyakönyvvezető volt, ott a matrikulákat is magyar nyelven vezették tovább. Csupán a 

hitelesítéshez használt pecsétnyomók váltak 1920-tól kétnyelvűvé. Az adminisztráció 

nyelvének teljes körű átalakítására 1922-ben került sor. Ekkortól minden bejegyzést szlovák 

nyelvűre váltottak, s a magyar lakosság névállományát is (cseh)szlovákosították. Mindez több 

lépcsőben történt. Elsőként alapvetően a magyar keresztneveket adták vissza ún. 

(cseh)szlovák metanyelvi párjukkal. Majd a családneveket is egyre inkább mellékjelezni 

kezdték. Végül a női családnevek szlávosítására került sor oly módon, hogy nyelvtani nemre 

utaló végződéssel látták el őket, ami többnyire egyet jelentett azzal, hogy -ová-zva 

anyakönyvezték őket. 

Nyilvánvaló, hogy az adminisztráció nyelvének csehszlovákosítása nem járt együtt azzal, 

hogy a kompakt magyar felvidéki nyelvterület autochton lakossága is egy csapásra 

kétnyelvűvé váljon. A csehszlovákiai magyarok kétnyelvűsödése a két világháború között 

csak elkezdődött, tömegesebb méreteket csupán a második világháború után öltött. 

 

3.1. Az anyakönyvi hivatali ügyintézéssel kapcsolatos retrospektív oknyomozásunk során 

kellő támpontok híján bizonyosságot nem, csupán különféle feltételezéseket fogalmazhatunk 

meg. Ezek azonban semmiképpen sem lehetnek az egész magyar nyelvterület anyakönyvi 

kerületeire kiterjeszthető általánosítások. Területileg is kellően differenciálnunk kellene őket 

attól függően, hogy 1. kétnyelvű avagy kompakt magyar nyelvterületről van-e szó; 2. az 

anyakönyvek vezetését végző személyek a magyaron kívül mennyire bírták az államnyelvet, 

azon belül is kitüntetetten a szlovákot; 3. illetőleg a cseh/szlovák anyanyelvű hivatalnoknak 

(és helyettesének) milyen fokú volt a magyarnyelv-tudása. Éppen ezért az anyakönyvekben 

hagyott elszórt nyomokból a hivatali ügyintézés rekonstrukciójára nem, csupán annak 

töredékes felvillantására vállalkozhatunk. Ehhez azonban vázlatosan át kell tekintenünk 

azokat az eseményeket, amelyek az 1918-as impériumváltás után közvetlenül befolyásolták a 

hivatalok, így az anyakönyvi kerületek munkatársainak tevékenységét. 

 

3.2. Terjedelmi korlátok miatt nem áll módomban nyomon követni azokat a történelmi 

eseményeket, amelyek a csehszlovák hatalomváltást követően a hivatali adminisztrációra 

közvetlenül hatással voltak. Csupán utalásszerűen jelzem, hogy a régi hivatalnokgárdát az 
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1920-as évek elején lényegileg lecserélték. Már ezt megelőzően szabályozták a hivatali 

nyelvet, mellyel a 64/1918. sz. törvény foglalkozott. Ennek 3. §-a kimondta, hogy az új állam 

szlovák országrészének bürokráciájában a szlovák nyelv tekintendő hivatalosnak. 

 

3.3. Hat kutatópontom állami anyakönyveinek egybehangzó tanúsága szerint – amint azt 

fentebb már jeleztem – 1919 elejétől az adminisztrációt minden lényegesebb változtatás 

nélkül vitte tovább a korábbi közigazgatási gárda. Ez tehát azt jelentette, hogy egy ideig 

helyükön maradtak azok a hatósági személyek, akik még a magyar érában kapták 

kinevezésüket. 

A fokozatosan bekövetkező változások előjelei sok apró tényezőben öltöttek testet. 

Beszédesen árulkodtak erről az anyakönyvek lapjain évről évre újdonságot jelentő apróságok, 

pl. a pecsétnyomók címere és feliratának nyelve, a hitelesítést végző személyek autográf 

aláírásai, a pecsétnyomóban megfigyelhető településnevek stb. A közigazgatást érintő 

lényeges változások egyike, hogy a cseh katonai jelenlét miatt egyes települések esetén a 

korábbi megyehatárok is átrajzolódtak. Balony pl. közigazgatásilag korábban Győr 

vármegyéhez tartozott. Hivatalnokai számára a csilizközi községekkel együtt fizikálisan is 

megszakad a kapcsolat a korábbi vármegyeközponttal. 

Az anyakönyvi adminisztrációban kutatópontjaimon 1922 elejétől következett be az első 

éles váltás. Ekkor érkeztek meg az új, szlovák nyelven kinyomtatott matrikulák. Ez a tény 

azért érdekes, mert a jelzett időpontig annak ellenére a magyar időkben megnyitott 

anyakönyvekben dolgoztak, hogy már a 64/1918. sz. törvény 3. paragrafusa kimondta: a 

szlovák országrész hivatalainak nyelve a szlovák. 

 

4. A továbbiakban alapvetően Alsószeli anyakönyvi adataira támaszkodva próbálok olyan 

jelenségeket kiemelni, amelyek arra utalnak, hogy az impériumváltás utáni adminisztráció 

magyarról szlovák nyelvre váltása nem volt teljesen zökkenőmentes. Ezek alapján arra is 

választ keresek, hogy egyes jelenségek visszavezethetők-e a hivatal és a polgárok 

feltételezhetően döntően magyar nyelven folyó érintkezésére. Esetenként másik öt nyugat-

szlovákiai kutatópont tapasztalatait is felhasználom és beleszövöm az alábbi oknyomozásba, 

ám azokat a forrásokból tételesen nem idézem. A kutakodást bevezetendő a falu földrajzi 

helyzetének, etnikai arculatának statisztikai adatokra épülő bemutatásával kezdem, majd az 

anyakönyvezető(k) etnikai hovatartozásának tisztázásával folytatom. Csak ezek után térek át 

a jelenségek leírására. 

 

4.1. Alsószeli (Dolné Saliby) a Mátyusföld északi peremén, Galántától délre, a Galántai 

járásban (Okr. Galanta) található. Két város, Galánta és Vágsellye vonzáskörzetébe tartozik. 

Északi irányban viszonylag közel van hozzá a magyar–szlovák nyelvhatár, bár a település a 

kompakt magyar nyelvterületen fekszik, s környezetében csupa olyan község van, amelynek 

lakossága az utolsó népszámláláskor is döntően magyarnak vallotta magát. A falu etnikai 

arculatát jelentősen átrajzolták a második világháború utáni események. Ugyan a tervbe vett 

deportálásokra nem került sor, de a lakosságcsere során Alsószeliből Magyarországra 

telepítettek át magyar családokat. Ennek ellentételezéseképpen Bulgáriából, Jugoszláviából, 

Magyarországról és Romániából költöztettek be szlovákokat a faluba (Pukkai 2002: 63, 82–

83). Abetelepített 161 család 625 fővel ellensúlyozta a Magyarországra deportált 147 

alsószeli család 607 lakosát. Más kérdés, hogy a „preszidlenyec”-ek (áttelepült) egy jó része 

időközben továbbvándorolt a faluból. 
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1. táblázat 

Alsószeli népességének etnikai összetétele 
 1880 1910 1921 1930 1941 1946 1991 2001 

magyarok 94,9% 99,1% 99,4% 96,6% 99,7% 72,9% 77,4% 78,0% 

szlovákok 1,3% 0,6% 0,5% 2,0% 0,2% 27,1% 22,1% 21,5% 

egyéb 3,8% 0,3% 0,1% 1,4% 0,1% 0,0% 0,5% 0,5% 

 

A táblázat adataiból kiolvasható, hogy a 20. század közepéig színmagyarnak számító 

Alsószeli mai etnikai viszonyait alapvetően a második világháború utáni migrációs 

folyamatok változtatták meg. Továbbá az is megállapítható, hogy a falu a két háború közötti 

(cseh)szlovák népszámlálások manipulációi ellenére is megőrizte magyar domináns jellegét. 

A lakosságcsere során ide érkező szlovákok száma mindenképpen jelentősnek mondható, 

hiszen a falu össznépességének 21%-át érintette a kitelepítés. 

 

4.2. A statisztikai adatok után kerüljön sor a hivatalnokokra! 1918-ban az anyakönyvvezető 

Bencz József volt. A matrikula év végi zárását is ő végzi a szokásos formulával – ekkor még 

magyarul. 1919 áprilisában többször is egy másik magyar aláírást találunk, Egyházy Istvánét, 

amely az év közepétől kizárólagossá válik. 1919-ben ő zárja ugyancsak magyar nyelven az 

anyakönyvet, s hitelesíti azt magyar nyelvű pecséttel és aláírással. 1920 decemberében az 

előzőekhez képest annyi a változás, hogy a pecsétnyomó kétnyelvűvé válik, benne a 

településnév szlovák alakja Dolné Saliby-ként tükörfordításban jelenik meg. Az 1921. 

szeptember 30-i bejegyzésben újabb anyakönyvvezető neve bukkan fel, akinek autográf 

aláírása furcsa módon a kezdet kezdetétől vegyeskódú volt (Lieskovský József). Az éves 

zárást az előzővel azonos módon Egyházy István végzi el. Az utolsó magyar nyelvű 

bejegyzés 1922. február 2-i keltezésű. Itt Lieskovský aláírásával ugyanúgy történik az adott 

tétel hitelesítése, ahogy azt korábban tették. A következő születést február 27-én jelentették 

be, amelyet az adminisztráció nyelvi váltására utaló mindenféle jelzés nélkül már szlovákosan 

rögzítenek, s az anyakönyvvezető aláírása Jozef Lieskovský-ra módosul. A bejelentő a szlovák 

nyelvű bejegyzés ellenére a megfelelő rovatban természetesen magyarul szignálja a nevét. 

Innentől egyébként az anyakönyv magyar nyelven nyomtatott rovatai alatt szlovákul is ott 

találjuk a megnevezéseket (pl. bejelentő –oznamovateľ, anyakönyvvezető – matrikár, zast. 

matrikár – h. anyakönyvvezető stb.). A magyar nyelvű lap teteji rovatmegnevezések alatt 

ugyancsak megtaláljuk azok szlovák fordításait (pl. Születés időpontja – Doba narodenie; A 

gyermek utóneve, neme, vallása – Meno dieťaťa. pohlavie, naboženstvo stb.). 

Az egyik kérdés az, tudhatott-e Lieskovský anyakönyvvezető-helyettesként magyarul, s ha 

igen, milyen mértékben. Ezzel kapcsolatban csak annyi állítható nagy valószínűséggel, hogy 

iskolázottsága okán beszélt és írt magyarul. Erről árulkodik kiforrottnak tűnő vegyeskódú 

autográf aláírása, továbbá a magyar hivatali nyelv szabályszerű, már-már példás használata és 

a hozzá társuló íráskép lendületessége. A nyelvtudás mélységére vonatkozólag a szűkös, 

hivatali sablonokkal élő bejegyzésekből természetesen nem tudunk messzemenő 

következtetéseket levonni. A zökkenőmentesnek tűnő szlovák nyelvű váltás is csupán hasonló 

mélységű következtetések levonására ad alapot. Lieskovský szlovák aláírása ugyanolyan 
lendületes, mint a magyar volt. Többnyire tisztában van azzal, hogy a magyar nevek milyen 

(cseh)szlovák metanyelvi párral adhatók vissza. Ehhez persze némi segítséget jelenthetett 

neki a magyar adminisztrációtól megörökölt belügyminisztériumi kiadvány, amely tót nevek 
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magyar megfelelőit is tartalmazta (NemMagyJegyz. 1893). Ám ez fordított irányú használatra 

készült, tehát a nemzetiségi nevekhez adta meg azok megfelelőit, ezért segítségével az adott 

helyzetben mindenképpen körülményes lehetett a nevek metanyelvi megfeleltetése. Továbbá 

nem is volt teljes. A szóban forgó segédjegyző szlovák nyelvhasználatáról elmondható, hogy 

a hivatali protokoll tekintetében sok esetben némi eltérést találunk a mai szlovák standardtól, 

de ez – bár az érintett személy iskolázottságával kapcsolatban nem rendelkezem kellő 

információkkal –, úgy gondolom, ebben az esetben természetesnek fogható fel.
2
 Úgy tűnik, rá 

gyakorlati okokból nem vonatkozott az az 1919. júliusi keltezésű csehszlovák rendelkezés, 

amely a magyar hivatalnokokat arra kötelezte, hogy szóban és írásban záros határidőn belül 

sajátítsák el a cseh és a szlovák nyelvet. 

4.3.1. Apró, szórványosan felbukkanó jelek azért arra utalnak, hogy az anyakönyvi 

hivatalban a hivatali ügyintézés a falu lakosságával magyarul történhetett. Másképp 

megmagyarázhatatlan lenne pl. egy 1922. március 12-i bejegyzés, amelyben az újszülött 

nevét először Ernő-ként rögzítik, majd azt szó szerint értve átírják, pontosabban fölülírják 

Ernest-re. A magyarázat roppant egyszerű. A bejelentő által magyarul bemondott név hallatán 

az anyakönyvvezető keze automatikusan dolgozik, s csak utólag tudatosul benne, hogy az 

Ernőt-t (cseh)szlovák metanyelvi párjával kellett volna helyettesítenie. A tévesztés tehát 

minden bizonnyal a diskurzus és az adminisztráció nyelvének különbségére vezethető vissza. 

4.3.2. Jól példázza egyébként az adminisztráció nyelvének váltása körüli 

bizonytalankodást a szülőknek fenntartott rovatban a névsorrend. A szülők névegyüttesét az 

1922. május 3-i bejegyzésig magyaros névsorrendeddel rögzítették. Csak ezt követően 

váltottak a szlovákban és csehben járatos latinosra. Nyilvánvaló, hogy egyebeken túl 

alapvetően ez is az ügyintézés magyar nyelvűségével hozható kapcsolatba, mivel kezdetben a 

nevek átírására vonatkozó hivatali direktívákat valószínűleg úgy értelmezték, hogy azok az 

egyes névelemekre, s nem a névegyüttes egészére vonatkoznak. Másként mivel lehetne 

magyarázni, hogy a magát (cseh)szlovák nemzetiségűnek valló helyettes anyakönyvvezető a 

váltás pillanatától latinos sorrendben használja autográf aláírásában a saját nevét. Ezzel 

kapcsolatban egyébként érdekességként jegyzem meg, hogy az 1922-es váltás után 

szórványosan Egyházy István bejegyzéseivel is találkozhatunk, aki a gyermeknek, a 

szülőknek és az egyéb céllal fenntartott rovatokat szlovákul vezeti, ám a bejegyzések 

hitelesítésére szolgáló autográf aláírását minden tekintetben megtartja magyarosnak. Latinos 

névsorrend elleni vétséggel az említetteken túl egyébként a későbbiekben is találkozhatunk. 

Ilyenkor mindig valamilyen zavaró körülményre utaló egyéb jelet találunk, amely a 

bejegyzést végző kezet arra készteti, hogy az elhangzott szót követve automatikusan járjon el. 

4.3.3. Ez történt egy olyan esetben, amikor a gyermek nemének téves bejegyzése miatt 

került sor korrekcióra a megfelelő rovatban. Ennek következtében az anya nevét véletlenül 

magyaros sorrendben írták be. A hibát csak annyiban lehetett megjegyzés nélkül korrigálni, 

hogy a családnév után álló Franciška š-ének mellékjelén keményebben megnyomták a tollat. 

Ezzel kapcsolatban további megjegyzést is tehetünk. A mai szlovák standardban a szóban 

forgó női név írásképét annak hímnemű párjából, a František-ből deriválják a megfelelő 

nembeli végződéssel. Vagyis azt az anyakönyvből kiemelt c-s forma helyett t-vel írják, 

ejtésben pedig érvényesítik az utána következő magánhangzó regresszívnek tekinthető lágyító 

hatását. Az említett vétség természetesen összefüggésbe hozható a nevek szlovák standard 

írásképének korabeli hiányával, de azért látnunk kell azt is, hogy a szóban forgó íráskép 

mögött az ügyintézés során magyarul kiejtett név hatása is tagadhatatlanul ott lehetett. 

Megjegyzem, a fentebb idézett 1893-as névjegyzékben a mai szlovák gyakorlatnak 
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megfelelően található a szóban forgó női keresztnév (lásd: NemMagyJegyz. 1893: 9). 

Egyébként nem ez az egyetlen eset, amikor a jelenséggel találkoztam. Egy 1923-as 

leányanyás szülést a nő valamelyik írástudatlan rokona jelentette be. Ekkor az 

anyakönyvvezető az analfabétizmus kézjegyeként értelmezhető kereszt (+) után a következő 

formulát alkalmazta : t. j. z. r. Franciška Keszeli.
3
 A c-vel bejegyzett tétel mögött ugyancsak 

a bejelentő magyaros névejtését vélem felfedezni. 

4.3.4. Magam többek között a magyar családnevek -ová-zásával kapcsolatos kezdeti 

bizonytalankodásokat is részben a magyar nyelvű ügyintézés és az államnyelvű 

adminisztrálás kontrasztjával magyarázható interferenciára vezetem vissza. Ugyanis 

bármennyire elfogadott a mai szlovákban, hogy idegen nyelvekből származó női 

családneveket is ellátnak -ová-val, ez az 1920-as években korántsem lehetett oly magától 

értetődő. A magyar családnevek esetében pedig a szlovák fülnek is egyenesen furcsán, 

idegenszerűen hathatott mindez. Joggal feltételezzük, hogy a magyarul (tehát -ová nélkül) 

bemondott családnévhez kezdetben csak írásban, s akkor is csak óvatosan, a hivatali 

előírásoknak eleget téve illesztették hozzá a nőnemű (cseh)szlovák birtokosképzőt. A 

bizonytalankodásra utaló különféle írásképek éppen erre a kettősségre engednek 

következtetni. Ugyanis a korabeli állami matrikulákban többféle jelzésértékű utalást is 

találunk arra, hogy az -ová-t nem tekintették a magyar női nevek szerves részének. Éppen 

ezért egyes kutatópontjaimon vagy pontot tettek a két elem közé, vagy kötőjellel kapcsolták a 

derivátort, vagy szóközt hagytak az elemek között, vagy pedig kisebb méretű betűkkel 

sorközépig emelve illesztették hozzá a képzőt a tőhöz. Alsószeliben hosszú ideig eléggé 

következetesen a kötőjeles megoldások adatolhatóak. 

A legelső -ová-zott névvel Alsószeliben egy 1922. június 28-i születésű gyermek anyjának 

leánykori nevénél találkoztam (Mézes-ová), és csupán 1926-tól került sor a családnév, 

valamint az -ová egybeírására. 

Többnyire zavart okoztak e téren az a-ra, ó-ra, ritkábban e-re végződő magyar nevek. 

Főképpen azért, mert alakilag egybeestek a cseh és szlovák eredetű családnevek nembeli 

végződéseivel. Márpedig ilyenkor az a szabály, hogy az a + -ová, o + -ová kapcsolatból 

kiejtik az ún. „koncovkát” (nyelvtani nemre utaló végződés), hiszen a nyelvtani nem kötelező 

érvényű jelölését úgyis ellátja a birtokosképző (vö. Vörös 2003a). Ezekben az esetekben 

többféle megoldással is él(het)tek. Látszólag kevesebb fejtörést okoz(hat)tak az a és e végű 

magyar nevek, mert ott teljes volt az alaki egybeesésük a megfelelő szlovák koncovkával. Az 

egyik lehetséges megoldás az volt, hogy az -ová-t kötőjellel kapcsolták hozzá az érintetlenül 

hagyott magyar eredetű családnévhez (pl. Varga-ová). A másik pedig az, hogy magából a 

birtokosképzőből hagyták el az o-t (pl. Varga-vá). Később pedig a mai szlovák gyakorlathoz 

egészen közeli megoldást találtak: a névvégi a-t, ó-t vagy e-t ejtették ki (pl. Varg-ová, Sid-

ová, Feket-ová stb.). Innen már csak egy lépés hiányzott a minden tekintetben 

(cseh)szlovákos alaktól: a kötőjel elhagyása (pl. Vargová ~ Vargaová). Amikor ez is 

bekövetkezett, akkor gyakorta egy újabb jelenséggel találkozhatunk a korabeli anyakönyvek 

lapjain. Eszerint a Vargová típusú név alatt zárójelben megadták a családnév képző nélküli 

alakját (pl. Anna Vargová /: Varga :/). 

Látszólag több gondot okozott a magyar eredetű családnevek végén található ó. Erre is 

többféle megoldás kínálkozott. A fentebb ismertetettekhez képest itt a variánsok számát 

növelte az az eset, amikor úgy szlávosították a nevet, hogy a szó végén az ó-t megrövidítették 

(pl. Szabó + -ová > Szabo-ová). Mindazonáltal a neveknek ebben a típusában is számtalan 
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variáns lelhető fel, pl. Szabó-vá, Szabo-vá, Szabóová, Szabová, Szabvá /: Szabó :/, hogy 

közülük csak a leggyakoribbakat említsük. 

 

5. Összegzésként megállapíthatjuk, hogy Alsószeliben 1922-ben az akkori direktíváknak 

megfelelően a hivatali adminisztráció nyelve szlovákra váltott. Ám az anyakönyvi ügyintézés 

nyelve továbbra is magyar lehetett, hiszen az ügyfelek döntő többsége nem rendelkezhetett 

kellő (cseh)szlovák nyelvtudással. Erről számtalan apró jel árulkodik, amelyek segítségével 

rekonstruálni ugyan nem tudjuk a hajdani ügymenetet, de kellő alapot képeznek arra, hogy 

erre vonatkozóan az oral history-kban fennmaradt elbeszélések hitelességét megerősíthessék. 

 

JEGYZETEK 
1 Források: Kepecs 1996: 209, http.z/www.statisztics.sk, SODB 1991, 2002, Pukkai 2002: 71. Az 1951-es 

népszámlálás községsoros adatait hivatalosan napjainkig nem tették közzé, s azokhoz semmiféle 

forrásból sem sikerült hozzájutnom. Helyette a reszlovakizációra vonatkozó 1946-os adatokat közlöm, 

amelyekre Pukkai László tanulmányában bukkantam rá (Pukkai 2002: 71–74). A szlovákok adatsorában 

szereplő személyek közül 3,l%-ot érintett a reszlovakizáció. 
2 Az egyik bejegyzésben pl. a következő mondatot találjuk: „Otec je do obci Balaton prislužný, maďarský 

štátny občian.” Nyelvtani hibája a mai szlovák standard felől szemlélve azonnal szembeötlő. Helyesen 

így hangzana: „Otec je občanom obce Balaton maďarský štátny príslušný.” ’Az apa, aki Balaton 

községből származik, magyar állampolgár’ Ugyanerre az apára vonatkozik egy későbbi, 1926. október 

16-i megjegyzés. Ez nyelvileg már némileg finomodott, ám továbbra is nyelvtani hibát tartalmaz: „Otec 

je do obce Balaton príslušný maďarsky štátny občan.” Ezt a sorozatot egy 1932. december 30-i keltezésű 

bejegyzés zárja, amely a standard szlovák norma alapján megítélve a fentebb idézettek hibáit vegyíti: 

„Otec je do obci Balaton príslušný, maďarský štátny občan.” 
3 A t. j. z. r. rövidítés feloldása: to jest znamenie ruky ’azaz saját kezével’. 
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Slovak registration records in the 1920s with reference to Hungarian language 

procedures 

FERENC VÖRÖS 

Subsequent to the change of the regime empirical research has accumulated a considerable 

amount of modern language corpus, which allows the adequate interpretation of the 

Hungarian communicative practices and language products in Slovakia. At the same time we 

seem to lack authentic language data from the preceding period. However, without this, 

objective analysis of the changes in public scene discourse is impossible. 

The present study intends to fill the gap through the thorough investigation of the Hungarian 

language records of the registration originating from the Czecho-Slovakia of the 1920s. It 

tires to draw conclusions from the mistakes and language uncertainties related to the methods 

of interaction between the officials and their clients, as well as to the features of the broadest 

interpretation of the communicative practices. 
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A pozsonyi magyarok mai utcanévhasználata 

 

LOVISEK JÚLIA 

 

A névtani szakirodalomban közhelynek számít az a megállapítás, mely szerint a hivatalos 

utcanévadás hűen tükrözi a társadalmi és politikai viszonyok változásait. Így érthető, hogy 

Pozsony utcanevei a történelem folyamán a politikai és ideológiai hatások nyomán gyakran 

változtak. Pozsonyban a legnagyobb változás az első Csehszlovák Köztársaság megalakulása 

után következett be. Ebben az időben a városban még kisebbségben élő szlovákság 

államalkotó politikai tényezővé vált. Az utcanevek megváltoztatása már nemcsak nyelvi, 

etnikai és kulturális célokat szolgált, hanem politikai céljai is voltak. A pozsonyi magyarság 

azonban továbbra is megmaradt a régi magyar–német utcanév használat mellett.
l
 Ez így 

maradt az 1930-as évek után is, mikor Pozsony magyar lakosainak száma 20% alá csökkent. 

Ennek az lett a következménye, hogy az 1920-as nyelvtörvény értelmében a háromnyelvű 

utcanévtáblákról lekerültek a magyar utcanevek.
2
 Ettől az időszaktól kezdve Pozsony 

történelmi magyar utcanevei már csak az itt élő magyarok mindennapi nyelvében maradtak 

fenn és amolyan szájhagyományként „öröklődtek” tovább. 

Hogy mennyire él még a pozsonyi magyarság nyelvében a történelmi magyar utcanevek 

ismerete, azt egy kérdőíves felméréssel igyekeztem megállapítani. 

A kérdőívet kétféleképpen kézbesítettem. Az idősebb korosztályokat és az elérhető 

ismeretségi körömet személyesen kerestem fel, a többi megszólított adatközlőt pedig 

elektronikus posta segítségével. A 307 kiosztott, illetve postázott kérdőívet 150-en töltötték 

ki. Ez a minta statisztikailag értékelhető
3
, így képet ad a kérdőív témáját képező 

utcanévhasználati szokásokról. 

A fejlődési irányvonalak kimutathatósága miatt az adatközlőket életkoruk szerint három 

csoportba osztottam. A fiatal korosztályba az 1978 és ez év után született adatközlőket 

soroltam. A középkorosztályba az 1950-től 1977-ig született adatközlők kerültek, az idősek 

csoportjába pedig az 1950 előtt született adatközlők korosztálya került. 

 

A kérdőív kiértékelése 

A kérdőívet úgy állítottam össze, hogy ne csak az adatközlő utcaneveket érintő lexikális 

ismereteit mérje fel, hanem az utcanévhasználati szokásait is. Igyekeztem olyan 

beszédhelyzetekbe hozni az adatközlőt, melyekben spontánul válaszol, és nem tudatosan 

helyezi az utcaneveket beszédébe. Az adatközlők egyéni véleményüket a kérdések 

megválaszolása mellett az egyéb kategóriában nyilváníthatták ki. 

 

1. Ön szerint (szerinted) a történelmi múltra való tekintettel a pozsonyi Óváros 

utcanévtábláinak 

a) háromnyelvűeknek (magyar, német, szlovák) kéne lenniük 

b) szlovák nyelvűeknek, mert Pozsonyban nincs annyi magyar vagy más nemzetiségű 

lakos, hogy többnyelvű utcanévtáblák legyenek 

c) jobb az egynyelvű utcanévtábla, mert a magyar utcanevek csak konfliktushelyzetet 

okoznának 

d) egyéb 
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1. ábra 

Az 1. kérdésre kapott válaszok eloszlása 

 

 
 

Ennek a kérdésnek a megválaszolásánál nem mutatkoztak komolyabb eltérések az egyes 

generációk között (lásd l. ábra). Meglepetésértéke főleg azért van ezeknek a feleleteknek, 

mivel a háromnyelvű utcanévtáblák politikai realitása jelenleg a lehetetlennel egyenlő. De 

ennek az igénynek a kinyilvánítása részben azt is bizonyítja, hogy az adatközlők többsége 

számára ez a kérdés nem közömbös és eleme lehet bizonyos identitástudatnak is. Amint a 

kérdőív további kérdéseinek feldolgozásából megállapítható, ezt az igényt nem diktálja 

gyakorlati szükséglet. Az adatközlők nagy része ugyanis nem ismeri Pozsony történelmi 

utcaneveinek többségét. 

Az egyéni vélemények közül kiemelném azt a nézetet, hogy a „történelmi belváros 

szlovák nyelvű utcanévtábláin kívül legyenek még külön történelmi háromnyelvű 

utcanévtáblák, melyeken az utcát érintő történelmi fontosságú események is meg lennének 

örökítve” (középkorosztályhoz tartozó férfi, szül. 1953-ban). 

 

2. Magyar nyelvű társalgása során az utcák nevét milyen módon használja? 

a) a hivatalos szlovák nyelvű utcanevet pl. Hviezdoslavovo námestie 
b) az utcanév magyar változatát pl. Hviezdoslav tér 

c) a történelmi magyar megnevezést pl. Sétatér (a mai Hviezdoslav tér) 

d) egyéb 

 

Ennek a kérdésnek a megválaszolásánál már nyomon követhetőek bizonyos korosztálybeli 

eltérések. Ezek arra vezethetők vissza, hogy a középkorúak és a fiatalok korosztálya már csak 

igen csekély mértékben ismeri a történelmi utcaneveket. Így ez nem is lehet a mindennapi 

beszédük része. 

Még az idősek korosztálya is előnyben részesíti beszédében a hivatalos mai szlovák 

utcanevek magyar változatát (szlovák előtag, magyar utótag). Ez visszavezethető 

beszélőpartnereik hiányos történelmi utcanévismeretére, ahogy ezt az egyik adatközlő 
különvéleményében így fogalmazta meg: „A beszélgetés folyamatosságát akadályozná, ha a 

történelmi utcanevek említésekor külön meg kéne érdeklődnöm, hogy beszélőpartnerem 
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ismeri-e a történelmi utcaneveket, vagy kettőzötten kéne az utcaneveket (történelmi magyar 

és a szlovák változatot) használni” (középkorosztályhoz tartozó férfi, szül. 1953-ban). 

 

2. ábra 

A 2. kérdésre kapott válaszok eloszlása 

 

Több adatközlő keverve használja a történelmi magyar és a hivatalos szlovák utcanév 

magyar változatát. A szélesebb körben ismert történelmi utcaneveket, melyek a városközpont 

5–6 utcáját foglalják magukba, szokták csak a történelmi nevükön említeni. Ilyen pl. a 

Széplak utca, Nyerges utca, Kalapos utca, Sétatér, illetve a Koronázásidomb-tér. 

 

3. Milyen formában használná ilyen mondatokban az utcák, terek nevét? (Több 

válaszlehetőséget is megadhat, ha hol így, hol úgy használja.) 

1. Képzeld, múltkor a ..................................... felől mentem gyalog az 

állomásra, nagyon siettem, és a ....................................................... letört a 

cipőmről a tűsarok. 

a) Récsei vám b) Račianske mýto c) Račkó d) egyéb: .......... 

a) Sánc úton b) Šancová ulicán c) Šancová utcán d) Šancován e) egyéb: .......... 

 

2. Tanár úr, szeretném Önt meghívni egy rendezvényre. 

Itt lesz nem messze a ................. 

a) András király téren b) Šafárik téren c) Šafárikovo námestién d) Šafárikon 

e) Šafkón f) egyéb: ............. 

 

A közvetlen beszédet szimuláló mondatokba behelyettesített utcanevek használata 

újonnan kimutatta azokat a korosztályok közti eltéréseket, melyek már a 2.  kérdésnél is 

megmutatkoztak. A fiatal korosztályhoz tartozó adatközlők túlnyomó többsége a hivatalos 

szlovák utcaneveket helyettesíti be a magyar szövegbe. Itt kimutatható az is, hogy 

mindennapi beszédükben az utcanevek szlovák változatát használják. 

Ez részben ellentmond a 2. kérdésben tudatosan megfogalmazott feleletnek, melyben ez a 
korosztály a szlovák előtagot a magyar utótaggal párosította. Ez azt is jelentheti, hogy az 

adatközlők valószínű leghelyesebbnek tartják a szlovák előtag és magyar utótag használatát, 

de beszédükben ezt csak kevésbé tartják be. A mindennapi beszélt nyelvben eleve elhagyja az 
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adatközlők többsége az utótagot és a szlovák utcanevet magyar raggal használja, pl. 

Laurinskára, Šancován, Obchodnán. 

 

3. ábra 

A 3. kérdésre kapott válaszok eloszlása 

 

A középkorúak csoportjánál már gyakrabban fordul elő a történelmi utcanév használata, 

de a többség itt is még a fiatal korosztályhoz hasonlóan használja az utcaneveket a 

mindennapi beszédben. Elég gyakori jelenség, hogy ugyanaz az adatközlő az egyik utca 

szlovák nevét használja, és a másik utca nevének pedig a történelmi magyar változatát. Ez 

visszavezethető arra, hogy csak azokat a történelmi magyar utcaneveket használják, 

amelyeket ismernek (lásd 2. kérdés). A többi utcanév szlovák változata épült be a mindennapi 

beszédükbe. 

Az idősebb korosztály többnyire előnyben részesítette az utcanevek történelmi magyar 

megfelelőjét. Ez azonban nagymértékben függött az utcanévanyagismeretüktől. A legtöbb 

idős adatközlő, aki a magyar utcaneveket használta, a kevésbé ismert András király tér 

(Šafárikovo námestie) esetében a szlovák utcanév magyar utótagos változatát használta. 

Érdekességként lehet megjegyezni, hogy a 2. és a 3. kérdés eredményei ellentmondóak. Az 

idősebb korosztály többnyire azt deklarálta, hogy mindennapi beszédében előnyben részesíti a 

szlovák utcanevek magyar változatát, ennek ellenére a mindennapi beszédet szimuláló 3. 

kérdésnél gyakrabban használták a történelmi magyar utcaneveket. 

 

4. Magyar nyelvhasználatában előfordul-e a szlovák nyelvből átvett szlengesített 

utcanévhasználat pl. Šafko, Miletička, SNPéčko stb. 

a) igen 

b) nem 
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4. ábra 

A 4. kérdésre kapott válaszok eloszlása 

 

A szlovák utcanév „szlengesített” változata általában a fiatal korosztály körében 

használatos. Ez visszavezethető arra is, hogy a fiatalok a mindennapi beszédükben eleve 

gyakrabban használják a szlenges kifejezéseket. 

A középkorosztály többsége, 64%-a használja az utcanevek szlenges változatát, míg 36%-

a az ilyenfajta utcanévváltozat használatát elutasítja, mert ezt „nyelvileg helytelennek tartja”, 

amint ezt az egyik adatközlő (középkorosztályhoz tartozó nő, szül. 1961-ben) 

különvéleményében megjegyezte. 

Az idősebb korosztálynál az arányok fordítottak, mint a középkorúaknál. Valamivel 

többen nem használják a szleng utcanevet, mint akik igen. Érdekes módon az idősek 

korosztálya sem zárkózik el teljesen a magyar nyelvbe beiktatott szlovák utcanevek 

szlengesített változatától. 

 

5. Legyen szíves, soroljon fel 10, eddig még nem említett pozsonyi utcanevet! 

 

Ez az egyszerű feladat kimutatta, hogy az egyes korosztályok gondolatvilágában hogyan 

rögződtek az utcanevek. A fiatalok többsége ugyanis szlovák nyelvű utcaneveket sorolt fel. 

A középkorosztály nagyon vegyesen használta az utcanevek történelmi magyar, a 

hivatalos szlovák, illetve az utcanév magyar változatát. Voltak olyan adatközlők is, akik 

felsorolásában mindhárom utcanévváltozatra volt példa. 

Az idősek egyáltalán nem használták a szlovák utcaneveket, és mint a grafikai ábrán 

látható, túlnyomó többségük a történelmi magyar utcaneveket sorolta fel. E kérdésnél 

mutatkozott meg leginkább, melyik korosztály milyen ismeretanyaggal rendelkezik a témával 

kapcsolatban. 
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5. ábra 

Az 5. kérdésre kapott válaszok eloszlása 

 
 

6. Milyen személyiségekről (festők, írók, politikusok, történelmi személyek, 

Pozsonyhoz kötődő ismertebb személyek stb.) nevezne el Pozsonyban utcát? 

(Írhat konkrét neveket is.) 

 

E kérdés megválaszolásánál nem volt kimutatható szinte semmilyen eltérés az egyes 

korosztályok között. Mindhárom korosztályhoz tartozó adatközlők túlnyomó többsége 

mereven elutasította, hogy politikusokról legyenek utcák elnevezve. Ha már személyiségekről 

kéne elnevezni utcákat, akkor a városhoz kötődő művészeket, tudósokat részesítenék 

előnyben. Érdekes módon a városhoz kötődő uralkodókat, királyokat nem tartották politikus 

személyiségeknek, és így mindhárom korosztályban nagyon magas számban ajánlották Mária 

Teréziát, mint olyan uralkodót, aki érdemes volna arra, hogy közterületet nevezzenek el róla. 

Többen még azt is meghatározták, hogy melyik teret kéne róla elnevezni. Egybehangzóan a 

mai Štúr térről lenne szó, ahol az uralkodónő szobra állt. Többek között az adatközlők 

megemlítették Mátyás király nevét, ki a városi előjogokon kívül egyetemmel (Academia 

Istropolitana) is megajándékozta a várost. A különböző művészeken kívül még előfordultak 

az olyan jelenlegi politikai helyzetet figyelembe nem vevő ajánlatok, melyek pl. Eszterházy 

Jánosról, Szent Istvánról, Széchenyi Istvánról, illetve Kossuth Lajosról neveznének el 

közterületeket. 

 

1. táblázat 

Legkedveltebb személyek, akikről utcát neveznének el 
Fiatalok Középkorúak Idősek 

1. Mátyás király 1. Mátyás király 1. Mátyás király 

2. Mária Terézia 2. Batthyány Lajos 2. Liszt Ferenc 

3. Petőfi Sándor 3. Mária Terézia 3. Mária Terézia 

4. Kossuth Lajos 4. Kempelen Farkas 4. Eszterházy János 

5. Szent István 5. Eszterházy János 5. Kempelen Farkas 
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Összegzés 

A tanulmányom alapját képező kérdőíves felmérés 16 kérdésből állt. Mivel szerkesztési 

okokból nem lehetett az egész tanulmányt leközölni, írásom csak részben tükrözi vissza a mai 

pozsonyi magyarok kérdőív által megállapított utcanév-használati szokásait. A fenn említett 

okok miatt az adatközlők nagyon érdekes egyéni véleményeinek sem tudtam írásomban teret 

biztosítani. 

A kérdőíves felmérésből kitűnik, hogy a pozsonyi magyarság nyelvébe nagymértékben 

beépült a szlovák nyelvű utcanevek használata. Ez a nyelvi hatás, tekintettel a többségi 

szlováksággal való együttélésre, természetes jelenség. A szlovák utcanevek használata a 

magyar nyelvben az itteni magyarság többsége számára nem hat zavarólag, mivel nem 

egyedüli jelensége a mindennapi beszédnek. Más szlovák szavak és kifejezések is beépültek 

nyelvükbe. 

A kérdőív rámutat azonban arra, hogy annak ellenére, hogy az adatközlők a mindennapi 

beszédükben csak ritkán használják a történelmi magyar utcaneveket, ezek ismeretét 

többségük fontosnak tartja. Egyéni véleménynyilvánításuk szerint ez nemcsak a történelmi és 

a nyelvi műveltség kérdése, hanem bizonyos identitástudatnak a kifejezése is. Ezt a 

véleményt még a fiatal generációs adatközlők is kinyilvánították. Részükről felmerült még az 

az igény is, „hogy valamilyen forrásból hozzájussanak a szükséges ismeretanyaghoz”. Ennek 

ellenére a kérdőíves felmérés eredményei alapján valószínűsíthető, hogy a mindennapi 

nyelvhasználatból a történelmi magyar utcanevek fokozatosan el fognak tűnni, mivel 

akadályoznák a mindennapi beszéd folyamatosságát és közérthetőségét. Valószínűtlen 

ugyanis, hogy a történelmi magyar utcanevek ismerete annyira elterjedne a közép- és fiatal 

generációs pozsonyiak körében, hogy problémamentesen használhatóak legyenek. 

 

JEGYZETEK 
l Lásd pl. az 1930-ban megjelent Pozsony-térképet, ahol a város utcanevei csak két nyelven, magyarul és 

németül vannak feltüntetve. 
2 Lásd Vladimir Horváth: Bratislavský topografický lexikon (1990). 
3 Lásd centrális határeloszlás tétel és következményei. 
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Wie die Pressburger Ungarn heute die Straßennamen verwenden 

JÚLIA LOVISEK 

Die historischen und politischen Ereignisse haben auf die Veränderungen der Straßennamen 

einen großen Einfluss gehabt. Im Jahre 1920 ist die Anzahl der Bürger ungarischer 

Nationalität unter 20% gesunken und deshalb wurden laut des Sprachgesetzes die ungarischen 

Straßennamen von den Straßennamenschildern beseitigt. Seit dieser Zeit sind die historischen 

ungarischen Straßennamen nur in verbaler Kommunikation erhalten worden. In dieser Arbeit 
habe ich mit der Hilfe eines Fragebogens gemessen, wie die historischen Straßennamen im 

heutigen ungarischen Sprachgebrauch erhalten sind. 
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Nyelvi attitűdök egy oroszországi finnugor beszélőközösségben 

 

SALÁNKI ZSUZSA 

 

1. Bevezetés 

Ebben a cikkben egy Volga-vidéki finnugor nyelv, az udmurt nyelv anyanyelvi beszélőinek 

néhány nyelvvel kapcsolatos véleményét mutatom be. Bár genetikailag és földrajzilag távoli 

nyelvről van szó, a kisebbségi nyelvi helyzetből és a kétnyelvűségből következő 

nyelvhasználati stratégiák, valamint a beszélők nyelvekhez való viszonya szokásosnak 

mondhatók.
1
 

Írásomban két kérdésre összpontosítok: 

l. Egyes nyelvvel kapcsolatos vélekedések vizsgálatára abból a célból, hogy az udmurt 

nyelv jövőjének alakulásához adjak lehetséges előrejelzést. 

2. Annak vizsgálatára, hogy a tárgyalt kérdések szükségesek-e, illetve információval 

szolgálnak-e a fenti kérdés megválaszolásához. 

A kapott eredmények azt mutatják, hogy az udmurt közösség kétnyelvűsége nem stabil. A 

fiatalabb, iskolázottabb, illetve a fővárosban lakó beszélők nyelvhasználatában egyre 

jelentősebb szerepet tölt be az orosz nyelv. Megállapítható az is, hogy a nyelvvel kapcsolatos 

vélekedések nem mondanak ellent a nyelvhasználatra vonatkozó eredményeknek, inkább 

árnyaltabbá teszik a nyelvi helyzetre vonatkozó képet. 

 

2. Szakirodalmi előzmények, vizsgálati módszerek 
A nyelvtudomány a finnugor nyelveket Magyarországon – és Oroszországban is – 

hagyományosan történeti-összehasonlító, illetve leíró kontextusban tárgyalja. A 

kétnyelvűségre vonatkozó szakirodalomban az oroszországi finnugorok kétnyelvűségét 

tárgyaló munkák száma meglehetősen csekély. Az utóbbi évtizedben a nyelvhasználat 

nyelven kívüli körülményeire vonatkozóan olvasható több orosz nyelvű tanulmány, 

monográfia, az udmurtra vonatkozóan lásd Fenomen 2001, Fenomen 2002; Krilova–

Behtyerev–Behtyereva 2000. Magyar nyelven átfogó, valamennyi oroszországi finnugor 

népet és nyelvet tárgyaló monográfiaként Pusztay (2006) említhető, aki szintén nyelven kívüli 

tényezők alapján folytatja vizsgálatait. 

Kutatásomban az udmurt és az orosz nyelv használatának részletekbe menő leírását 

céloztam meg, öt nagyobb vizsgálati témára koncentrálva. Ezek egyikét jelentette az udmurt 

és az orosz nyelvvel kapcsolatos vélekedések feltérképezése.
2
 

Ismeretes, hogy egy adott nyelv fennmaradása számos tényezőtől függ, amelyek 

kategorizálására többféle modellt dolgoztak ki az elmúlt évtizedekben (Bartha 1999: 132). A 

vizsgált tényezők többnyire társadalmi faktorok (nyelvi jogok, gazdaság, oktatás stb.), egyes 

újabb modellekben pedig megjelenik figyelembeveendő szempontként az egyéni szint 

(nyelvválasztás, nyelvátadás) (Hyltenstam–Stroud 1996: 596; idézi Bartha 1999: 136). 

Más kvantitatív szociolingvisztikai vizsgálatok arra mutatnak, hogy az etnolingvisztikai 

vitalitás, a nyelv fennmaradása nem csupán objektív tényezőktől függ, hanem rendkívül 

jelentős mértékben az egyes beszélőközösségek értékítéleteitől, attitűdjeitől és hiedelmeitől, 

amelyek a nyelvre vonatkoznak (Ehala–Niglas 2007: 427–444). 
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Úgy gondolom, hogy ez utóbbi megállapítás rendkívül fontos. Tapasztalatom szerint az 

udmurt – és általában az oroszországi, de legalábbis a Volga-vidéki finnugor nyelvek 

esetében – a nyelvhasználatot nagymértékben befolyásolják a nyelv(ek)kel kapcsolatos 

(elő)ítéletek, vélekedések. Éppen ezért vizsgálataim fontos részét képezte a nyelvvel 

kapcsolatos vélekedések kutatása. 

Az alábbiakban az általam vizsgált kérdések közül a könnyebbnek tartott nyelvre, illetve a 

szívesebben beszélt nyelvre vonatkozó adatokat mutatom be, majd kitérek arra is, hogy 

jobban hangzanak-e bizonyos témák valamelyik nyelven. 

A kutatás során kérdőíves vizsgálatot és a részt vevő megfigyelés módszerét alkalmaztam. 

Az adatközlők (összesen 192 fő) három korcsoportból (17–30 éves, 31–60 éves, 60 évesnél 

idősebb ), három iskolázottsági kategóriából (alap-, közép-, illetve felsőfokú végzettségűek) 

és öt településtípusból (a három fő nyelvjárásterületen lévő, udmurt lakosságú falu, 2 orosz 

többségű város: egy kisváros és a főváros ) valók.
3
 A kérdőív összeállításához kétnyelvűségi 

kutatásokban alkalmazott kérdőíveket használtam fel (Bartha 1999; Borbély 2001). 

Természetesen, különösen a nyelvhasználatra vonatkozó kérdések azonosan nem voltak 

átvehetők, adaptálnom kellett azokat a helyi társadalmi és kulturális viszonyokra. 

 

3. A kétnyelvű nyelvhasználat 

A fenti kérdésekről való vélekedések értékeléséhez szükséges, hogy legalább általánosságban 

bemutassam a kétnyelvű nyelvhasználatot is, amelyet, legalábbis részben, magyarázhatnak a 

további adatok.
4
 

Az udmurt nyelv használata leginkább az idősekre jellemző: kizárólag, vagy többnyire 

udmurtul beszél 58%. A közép- és fiatalkorúak körében a kizárólagos vagy döntően udmurt 

nyelvhasználat az idősekhez képest mintegy feleannyi beszélőt jellemez. A mindkét nyelvet 

használók aránya a középkorúaknál megugrik, majd nagyjából velük azonos arányban – a 

beszélők mintegy fele – használja mindkét nyelvet a fiatal korosztálynál. 

Ennek megfelelően az egyes életkori csoportok között az orosz nyelvhasználati aránya is 

más: az életkor csökkenésével nő az orosz nyelv használata, mégpedig annak megfelelően, 

ahogy az udmurt nyelvhasználat csökken. Tehát az udmurt helyett nem mindkét nyelv, hanem 

az orosz használata, esetleg a két nyelv kevert használata kerül előtérbe. Míg az idős 

korosztályban nincs csak oroszul kommunikáló beszélő, a 30 évnél fiatalabbak csoportjában 

több mint 10% azok aránya, akik soha nem beszélnek udmurtul. 

A nyelvhasználatbeli területi különbségekről általában azt szokták feltételezni, hogy a 

népesedési viszonyok miatt a déli területeken élők használják leginkább az udmurt nyelvet. 

Ehhez képest váratlan, hogy bár a déli területeken élő adatközlők mintegy fele kizárólag vagy 

többnyire udmurtul beszél, a középső régióban lévő falu adatközlői náluk is nagyobb 

arányban beszélnek többnyire udmurtul.
5
 

A nyelvvel foglalkozó szakemberek általában azt feltételezik, hogy 

legeloroszosodottabbnak tartott északi területek beszélői, illetve a városi udmurtok, 

különösképpen a fővárosban élők nem beszélnek udmurtul. Az általam kapott adatok alapján 

azonban úgy tűnik, hogy adatközlőim mintegy kétharmada mindkét nyelvet egyaránt 

használja mindennapjai során. Az előzetes feltevéseknek ellentmond az is, hogy az északi 

területek adatközlői között elenyésző és a két városban is csupán 10% körüli azok száma, 

akik csak vagy többnyire oroszul beszélnek. 

Az adatközlők szokásosan a helyszínnel hozták összefüggésbe az orosz nyelv használatát, 

tehát a „mindkét nyelvet használom” válaszukhoz magyarázatképpen hozzáfűzték, hogy ha 
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elmegyünk valahova, ha bemegyünk a városba, oroszul is kell beszélnünk, ha orosz faluba 

megyünk, oroszul beszélünk stb. Feltehetően a helyszíntől függő nyelvhasználat magyarázza 

a városi udmurtok anyanyelvhasználatának a várakozásokat meghaladó arányát: az 

urbanizáció az elmúlt negyed században érte el az udmurt társadalmat, a városiak túlnyomó 

többsége erős vidéki kötődéssel rendelkező, első generációs városlakó. 

Az viszont a várakozásoknak megfelelő, hogy kizárólag az alapfokú végzettséggel 

rendelkezők körében dominál az udmurt nyelv használata. 

 

1. ábra 

Ön rendszerint udmurtul vagy oroszul beszél? 

(életkor szerint) 

 

Az udmurt nyelv jövőbeni használata szempontjából – tekintettel arra, hogy az udmurt 

nyelvnek nincsenek udmurt egynyelvű beszélői – nagy jelentőséggel bír, hogy mit takar a 

fiatalabb beszélők esetében a „mindkét nyelvet használom” válasz. Úgy vélem, ennek 

megértéséhez nyújthat támpontot a könnyebb, illetve a szívesebben beszélt nyelvre vonatkozó 

információ.
6
 

 

4. A könnyebben beszélt nyelv 

A könnyebben beszélt nyelv feltehetőleg a jobban ismert nyelvet jelenti, tehát a nyelvtudás 

szintjétől függ, és így összefüggésben lehet a nyelvhasználattal, a gyakrabban használt 

nyelvvel. Az ok-okozati kapcsolat nem egyértelmű: a gyakoribb, intenzívebb nyelvhasználat 

általában elősegíti egy nyelv könnyebb beszédprodukcióját, azonban amelyik nyelven a 

beszélő könnyebben tudja kifejezni magát, választási lehetőség esetén feltehetően azt a 

nyelvet használja. 

Az általam vizsgált 192 adatközlő több mint fele mindkét kérdésre az udmurtot adta meg 

válaszként.
7
 Ha életkori bontásban vizsgáljuk a könnyebbnek tartott nyelvet, a helyzet sokkal 

árnyaltabb: az életkor csökkenésével korcsoportról korcsoportra csökken azok aránya, 

akiknek az udmurt a könnyebb nyelv, azonban valamennyi korcsoportban meghaladja számuk 

azokét, akiknek módjuk van többségében vagy kizárólag udmurtul beszélni. Még a fiatal 

korosztály esetében is 10%-kal többen állítják, hogy számukra az udmurt a könnyebb nyelv, 

mint ahányan szokásosan inkább udmurtul beszélnek. A középső generációnál azok száma 

nőtt meg jelentékenyen, akiknek egyformán könnyű a két nyelv, azonban még ebben a 

korosztályban is alig akadnak, akiknek az orosz a könnyebb nyelv. A fiatalok között ez utóbbi 
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csoport számottevő: mintegy a korosztály negyedét jelenti. A könnyebben beszélt nyelv 

lényegében megfelelhet a gyakrabban beszélt nyelvnek, illetve úgy tűnik, a mindkét nyelven 

kommunikálók csoportjának egy része is idetartozik. 

A várakozásokat meghaladja a városi udmurtok önértékelése: a fővárosiak 33%-a, a 

kisvárosiak 46%-a udmurtul beszél könnyebben. Rajtuk és a 30 év alattiakon kívül egyetlen 

csoport van, amelynek tagjai 50%-nál kisebb arányban tartanák az udmurtot könnyebb 

nyelvüknek, ez pedig a felsőfokú végzettségűek csoportja (48%). 

Érdemes megemlíteni, hogy az orosz nyelvet könnyebbnek tartók közül többen a 

gyakoribb nyelvhasználattal indokolják választásukat, megjegyezve, hogy a felesége, a 

szomszédok oroszok. Többen arra mutattak rá, hogy a helyszíntől, a témától függ, melyik 

nyelv a könnyebb, hiszen számos témáról megfelelő szakszókincs hiányában (illetve 

esetenként a szakszókincs ismeretének hiányában) képtelenség udmurtul beszélni. 

 

2. ábra 

Milyen nyelven beszél Ön könnyebben? 

(életkor szerint) 

 

5. A szívesebben beszélt nyelv 

Az általam vizsgált adatközlők többsége ugyan udmurtul szeret jobban beszélni, ez azonban a 

60 év felettiek preferenciájának köszönhető. Életkori megoszlás tekintetében jelentős a 

különbség: a középgenerációnál ugyan még az adatközlők több mint fele választotta jobban 

kedvelt nyelvként, a 30 év alattiaknak azonban már csak 37%-a mondta azt, hogy udmurtul 

szeret inkább beszélni. Ez utóbbi csoport körében jelentősen növekedett azok száma, akik 

mindkét nyelven szeretnek beszélni, illetve az oroszt kedvelik jobban. 

A nyelvhasználati lehetőségektől, pontosabban azok hiányától nyilván nem függetlenül a 

fővárosi udmurtok körében kisebbségben vannak azok, akik udmurtul szeretnek beszélni. A 

feltételezéseknek megfelelően a többi vidéki beszélőkhöz képest az északi régióban élők 

között nagyobb az oroszt előnyben részesítők aránya. Hasonló magyarázatot kereshetünk a 

felsőfokúak kisebb arányú udmurtpreferenciája mögött is: a kétnyelvű munkahely, továbbá a 

megfelelő szakszókincs hiánya eleve lehetetlenné teszi az anyanyelvi kommunikációt több, 

számukra fontos és kedvelt beszédtéma esetén. 

Azok, akik nem tudtak egy nyelvet választani, több esetben megjegyezték, hogy a témától 

és helyszíntől függ, melyik nyelvet beszélik szívesebben. Jellemzően az udmurt a szülőkkel 

való társalgás, a falu nyelve, míg az orosz az iskola vagy a város, a hivatal nyelve. Több 
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adatközlő válaszolta azt is, hogy otthon udmurtul, a munkahelyén oroszul szeret beszélni. 

Volt olyan adatközlő, aki az oroszt választotta, de megjegyezte, hogy tulajdonképpen 

pontosabb lenne azt mondani, hogy ezt szokta meg. 

 

3. ábra 

Milyen nyelven beszél Ön szívesebben? 

(életkor szerint) 

 

6. Udmurtul vagy oroszul szebb? 

Talán a mai udmurt esetében diglossziáról is beszélhetünk abban az értelemben, hogy egyes 

témákról udmurtul, másokról oroszul szokás beszélni. Nem csupán olyankor válthatnak a 

beszélők oroszra, ha a beszélgetőpartnerek között jelen van a többségi nyelv beszélője, hanem 

esetenként olyankor is, ha valamennyien tudnak udmurtul. Jellegzetes példa, hogy 

összejöveteleken, gyűléseken kizárólag udmurtok körében is általános az orosz nyelv 

használata. 

Az adatközlők többsége, mintegy kétharmada szerint vannak olyan témák, amelyek 

szebben/jobban hangzanak udmurtul, illetve oroszul. Figyelemreméltó, hogy az idősebb és a 

középkorú beszélők valamivel nagyobb arányban találtak udmurtul jobban hangzó témát, a 

fiatalok viszont valamivel nagyobb arányban találtak oroszul jobban hangzó témát. Azt 

azonban minden korcsoportban egyaránt többen állították, hogy nincs olyan téma, amely 

oroszul hangzana jobban, annál, mint ahányan az udmurt nyelvről állították ugyanezt. 

Az adatközlők, rendszerint több témát is megnevezve, életkortól, lakóhelytől és 

iskolázottságtól függetlenül meglehetősen egyetértettek abban, hogy melyek azok a témák, 

amelyekről helyénvalóbb az egyik vagy a másik nyelven szólni. 

Ennek alapján úgy tűnik, udmurtul sokkal jobban lehet a szerelemről, a természetről, a 

hagyományos, falusi életmódról beszélni. Udmurtul szebben hangzik a „régiek életéről”, a 

szokásokról, érzésekről, illetve általában az életről, a mindennapokról és az ünnepekről való 

beszéd is. Az udmurt dalok is szebbek. A jókívánságok, köszöntések is udmurtul szebbek, a 

szülőföldről, a hazai tájról, az udmurt emberekről is udmurtul jobb beszélni. Egy adatközlő 

szerint a gyereknevelésről is udmurtul lehet jól beszélni. Vannak, akik szerint olvasni is jobb 

udmurtul, illetve egyáltalán, mindenről udmurtul lehet szebben beszélni. Egy adatközlő 
megjegyezte, hogy a saját nyelv mindig szebbnek tűnik. 

Oroszul elsősorban a politikával, a tudománnyal, gazdasággal kapcsolatos témák 

hangzanak jobban. Az orosz nyelv jobb az oktatási intézményben, a munkahelyen használatos 
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beszéd nyelveként is. Az újságok, a TV-műsorok, a művészet, az irodalom, a hivatalos 

ügyintézés is oroszul tűnik jobbnak. Kivételes az a két adatközlő, akik szerint a szerelemről, 

illetve a természetről oroszul lehet jobban beszélni. 

A „jólhangzósági” ítéletek lényegében a jelenlegi nyelvhasználati szokásokat, 

lehetőségeket képezik le. A nemzedékek közötti különbségeket mutatja, hogy az idősek 

között nincs olyan adatközlő, aki szerint oroszul mindenről jobban lehetne beszélni, a fiatalok 

között azonban olyan nincs, aki szerint udmurtul lehetne mindenről jobban beszélni. Ez 

nyilvánvalóan azzal függ össze, hogy a fiatalok által preferált témák nem léteznek udmurt 

nyelven. 

 

7. Összegzés 
A fentiek alapján megállapítható, hogy az udmurt nyelv használata a jövő beszélői, a 30 év 

alattiak körében jelentősen visszaszorul. Bár a nyelvhasználatra általánosságban vonatkozó 

adatok alapján úgy tűnhet, drámai csökkenésről nincs szó, hiszen valamennyi korosztály 

túlnyomó többsége használja az udmurt nyelvet, a könnyebbnek tartott, illetve szívesebben 

beszélt nyelvre vonatkozó adatok más képet mutatnak. 

Míg az idős, illetve a középkorú beszélők esetében elenyésző azok száma, akiknek az 

orosz a könnyebb vagy kedveltebb nyelve, a fiatalok mintegy negyede, illetve harmada 

számára már az orosz az. A 60 év feletti korosztály egyértelműen udmurt dominanciájúnak 

tartható, ugyanis többen tartják az udmurtot jobban kedvelt nyelvüknek annál, mint ahányan 

könnyebben beszélik azt. Tehát a mindkét nyelvet egyformán könnyűnek tartók egy része, ha 

tehetné, inkább udmurtul beszélne. Ugyanez a helyzet a középső korosztálynál, bár náluk 

némileg csökken az udmurt dominanciája. A fiatal korosztály esetében viszont a könnyebben 

beszélt és a szívesebben beszélt nyelv azonos. Mintegy harmaduk nyelvileg kifejezetten 

orosz-dominanciájú. Az a tény viszont, hogy a magánszféra, a személyes témák nyelveként a 

fiatalok is az udmurtot választják megfelelőbbnek, arra enged következtetni, hogy – 

nyilvánvalóan családi hátterük miatt – kötődésük az udmurt kultúrához is erős. 

Ismeretes, hogy a nyelvhasználatot, a nyelvválasztást nagyszámú tényező befolyásolja 

(Borbély 2001: 113–118). Az egymástól kölcsönösen függő, a legkülönbözőbb 

kombinációkat létrehozó tényezők által alkotott kontextus többféle lehet. Bár a – külső 

körülmények, társadalmi, politikai, népesedési stb. okok által meghatározott – nyelvhasználat 

is meghatározhatja, hogy mit tartanak a beszélők az egyes nyelvek nehézségéről, 

megfeleléséről, feltehető, hogy a nyelvekkel kapcsolatos vélekedések többé-kevésbé szintén 

befolyásolhatják a nyelvek használatát. 

A külső körülmények megváltoztatása nem áll a nyelvvel foglalkozók hatalmában, 

azonban, amennyiben a nyelvekről alkotott értékítéletek is befolyásolhatják a nyelvválasztási 

szokásokat, arra talán van mód, hogy a kisebbségi nyelvvel kapcsolatos vélekedések pozitív 

tartalma, értékhordozó jellege hangsúlyosabb és tudatosabb formát öltsön. Egy példa: 

adatközlőim rendkívül elcsodálkoztak kérdéseim jó részén, a fentiek közül különösen azon, 

amely a jobban hangzó témákra vonatkozott. Tapasztalataim szerint a kapott – 

számszerűsíthető – eredmények nagyon elgondolkoztatták azokat a beszélőket, akiknek 

adataim tudomására jutottak. Talán a nyelvhasználatra és különösképpen a nyelvekkel 

kapcsolatos vélekedésekre és értékelésükre vonatkozó adatok tágabb körben való 

megismertetése további vizsgálatokat indukálhatna, és ezáltal hozzájárulhatna a jelenlegi 

revitalizációs folyamat kiszélesítéséhez. Annak a ténynek a közismertté tétele pedig, hogy az 

udmurt nyelv helyzete, a beszélők nyelvhasználati stratégiái, a nyelvekkel kapcsolatos 
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vélekedései korántsem egyediek, a sikeres stratégiák kidolgozásában feltétlenül szükségesnek 

látszik. 

 

JEGYZETEK 
I Az udmurtok lélekszáma az Oroszországi Föderációban a 2002-ben lezajlott népszámlálás adatai alapján 

636 906 fő. Az Udmurt Köztársaság területén őslakos népként él mintegy egyharmaduk. A köztársaság 

lakosságának 29%-át adják, közülük 77% beszél udmurtul, de orosztudásuk gyakorlatilag 100%. A 2001-

ben elfogadott nyelvtörvény értelmében a köztársaság hivatalos nyelvei az orosz és az udmurt. Udmurt 

oktatási nyelvű iskolák nincsenek, tantárgyként a diákok 50%-a tanulhatja anyanyelvét. 
2 Ennek keretében szociológiai változók tekintetében különböző beszélők nyelvelsajátítását, nyelvismeretét, 

az egyes nyelvhasználati színtereken történő nyelvválasztását, nyelvhez való viszonyát és nyelvtani 

változókra vonatkozó véleményét vizsgáltam. 
3 Az Udmurt Köztársaságban az udmurtok valamivel több mint 50%-a lakik falvakban. A nyelvhasználatot 

lényegesen befolyásolja a területi hovatartozás. Ezért történt a nyelvi kérdőívek felvétele három járásban 

és két városban. A férfiak és a nők aránya az első két korcsoportban nagyjából azonos, de a 60 évesnél 

idősebb beszélők között a többség nő. A társadalmi-történelmi körülmények okozzák a végzettség 

szerinti kategóriák korcsoportok közötti aránytalanságát: a 60 évesnél idősebbek között alig van 

felsőfokú végzettségű, míg a másik két korcsoportban minimum középfokú végzettséggel rendelkeznek – 

vagy annak megszerzése előtt állnak – az adatközlőim. Az általam udmurt nyelven összeállított kérdőívek 

kitöltését anyanyelvű terepmunkások végezték 2005–2006-ban. 
4 A  kérdőívben az általános kérdés mellett külön kérdések vonatkoztak a nyelvismeret (beszédértés, 

beszédprodukció, olvasás és írás) önbevallás alapján történő értékelésére, illetve természetesen az egyes 

nyelvhasználati helyszíneken használt nyelvre. Külön kérdések vonatkoztak az irodalmi nyelv és a 

nyelvjárás ismeretére/használatára is. Mindezen adatsorok egymásra vonatkoztatása azonban meghaladja 

ennek a cikknek a kereteit. 
5 A feltett kérdés így hangzott: Udmurtul vagy oroszul beszél Ön? A válaszlehetőségek: csak udmurtul, 

többnyire udmurtul, mindkettőn, keverten, csak oroszul, többnyire oroszul. 
6 Természetesen az egyes beszédpartnerekkel való társalgás nyelvválasztása is támpontot jelent, azonban 

valós idejű vizsgálat hiányában akkor járunk el helyesen, ha nyitva hagyjuk azt a lehetőséget, hogy a két 

nyelvet használók majd valamennyien beszélni fogják anyanyelvüket gyermekeikkel is. A szívesebben 

használt/könnyebbnek tartott nyelvről viszont nagy valószínűséggel feltehető, hogy a beszélő azt a 

nyelvet adja tovább, legalábbis első nyelvként gyermekeinek. 
7 Ennél a két kérdésnél a következő válaszlehetőségek szerepeltek, amelyeket a szemléltető ábrán 

összevontam: udmurtul /oroszul /mindegy / oroszul és udmurtul, keverve / saját nyelvjárásomban / 

irodalmi nyelven / attól függ, hogy hol / attól függ, hogy miről / egyéb. 
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Linguistic Attitudes of a Finno-Ugric Minority in Russia 

ZSUZSA SALÁNKI 

This paper deals with the attitudes of bilingual Udmurt speakers towards the Udmurt and 

Russian language, by the investigating the language choice, the easier and the better loved 

languages. The attitudes show recognisable differences among generations, so a big percent 

of the younger speakers prefer Russian language. 
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Nyelvideológia és attitűdök a võrui irodalmi nyelv tervezése során 

 

POMOZI PÉTER 

 

1. Történeti előzmények és háttér – A tarto keeltől a võro kiilľig 

Észtföldön a XIX. század végére nyugvópontra jutott egy több évszázados vita. Az már 1739-

ben
1
 világossá vált, hogy a standard változat északészt nyelvjárási alapokon jön létre, ekkorra 

azonban a „rivális” délészt irodalmi forma, az ún. tartui nyelv véglegesen el is tűnt a színről. 

A standard eesti keel, amely ma az Észt Köztársaság hivatalos nyelve, maga is relatíve 

kicsinek számít, 930219 észt anyanyelvű beszélőjével (www.stat.ee);
2
 ezért kézenfekvőnek 

tűnt, hogy a „másik” standard kérdése nem is kerül többé napirendre. Mégsem így történt. A 

tartui nyelv letűnésének reakciójaként emelkedni kezdett a võrui csillaga, melyet egy ideig a 

tartui mintájára délészt irodalmi nyelvnek is neveztek. Mára általánossá vált a võro kiiľ (võrui 

nyelv) elnevezés. A võrui már markánsan elkülönül az északi változat(ok)tól, mert a régi 

tartui nyelvvel szemben kizárólag déli nyelvjárásokon, elsősorban magán a névadó võruin 

alapul (vö. részletesebben Pajusalu 2006: 87–94). 

Egy magyar élőnyelvi kötetet forgató olvasót bizonnyal nem a kérdés mikrofilológiai 

részletei izgatnak, ellenben felettébb érdekes lehet a problémakör általános 

szociolingvisztikai vetülete. Az ehhez tartozó kérdések sommásan így fogalmazhatók meg: 

– Elképzelhető-e, hogy két „rivális” kódrendszer ne rivalizáljon, hanem egymás mellett, 

egymást támogatva éljen? 

– Alakítható-e tudatos szocio- és ökölingvisztikai szemléletformálással a 

beszélőközösség általános nyelvi attitűdje oly mértékben, hogy az előbbi mondat ne 

pusztán elvi kérdésfeltevés legyen, azaz esetünkben az észt-észt diglosszia (is) 

elfogadott legyen? 

– Milyen tanulsággal szolgálhat mindez a „nagy” irodalmi nyelv, a nemzeti standard 

történetének, a hozzá kapcsolódó ideológiának, attitűdöknek, sztereotípiáknak
3
 a 

megértésében? 

A kérdésekhez kapcsolódó nyelvideológiai tartalmat és nyelvpresztízskomponenseket a 

maguk történeti összefüggésében célszerű elemezni. Megérteni is így lehet. Egy nyelvváltozat 

történeti múltjának és írásbeliségének nagysága egyébként is igen erőteljesen hathat a 

nyelvpresztízsre, ezzel a beszélők belső és külső attitűdjére is. Számos példával igazolható 

(alnémet, nynorsk, veneziano stb.), hogy „a gazdag művelődéstörténeti hagyomány kiemelten 

fontos láncszem a regionális normával szembeni pozitív attitűd kialakulásában-

megőrződésében” (Pomozi 2003: 459). Egy adott nyelvjárásterületen belüli kisebbségi 

nyelvváltozat esetében ez tehát nemcsak belső (kisebbségi beszélői), hanem külső (többségi 

nyelvváltozatot beszélő közösségi) pozitív(abb) attitűddel is kecsegtethet. 

A XVI. század elejétől, amióta jelentős észt írásbeliségről beszélhetünk, két irodalmi 

nyelv létezett egymás mellett, a tartui és a tallinni (Tarto keel, Tallinna keel). Az észt 

könyvnyomtatás hőskorában még a tartui nyelvű munkák voltak többségben, sőt még 1800 és 

1850 között is a megjelent 803 könyv 23%-a tartui nyelvű volt, ami az olvasótáborok 

nagyságát összevetve, ez durván 3:1 észak javára, egészen szép arány. (A pontos adatokat 

részletesebb értékeléssel Laanekask 2001: 125–129 közli.) Ha a munkák minőségét nézzük, 

még szembetűnőbb a különbség a korai periódusban (1525–XVII. sz. közepe) „dél” javára. A 

magyar művelődéstörténet számára is becses, 1622-es Agenda Parva Brunsbergae, amely 

észt részében mégcsak nem is tartui, hanem kifejezetten võrumaai
4

 

nyelvjárásban íródott, 
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unikumnak számít az észt helyesírástörténet 1822 előtti szakaszában,
5
 a maga következetes és 

az észt nyelvre igen alkalmas hangjelölésével (lásd részletesen Pomozi 2007: 78–82). Az 

1637-es első északi grammatika 33 aprócska lapból állt, és az észtre teljesen alkalmatlan 

paradigmákat és ortográfiát erőltetett rá (lásd Stahl 1637). Gutslaff (1648) délészt nyelvtana 

viszont nemcsak a korabeli legjobb grammatikaírói hagyományokat követte, hanem urvastei 

lelkipásztorként még a võrumaai nyelvjárási sajátságokat is igyekezett számba venni.
6
 Nem 

mellesleg az Agenda Parva észt szövegének észt írója is Urvaste környéki volt, tehát a tartui 

irodalmi norma korai alakulásában is fontos szerepet játszott Võrumaa. 

Bizonyos nyelv- és kultúrtörténeti tények manapság persze csak az elitista võrui nyelvet 

beszélő aktív értelmiségiek attitűdjét határozzák meg, igaz, ők egyben a võrui standard 

nyelvtervezési főszereplői is. Az általánosabb pozitív võrui belső attitűd nem is a 

történelemnél, hanem az előtörténetnél kezdődik: a võruiak jelentős része nagyon büszke arra, 

hogy egy igen régi balti finn nyelvváltozat az anyanyelve. Az pedig tudományosan is nyitott 

kérdés, hogy a mai észt nyelvjárásterület dialektusai egyáltalán differenciálódás útján jöttek-e 

létre, vagy éppen fordítva, több, eredetileg önálló balti-finn nyelv fokozatos egymáshoz 

közeledése, homogenizálódása hozta-e létre a mai észt nyelvi kontinuumot? Az erre 

vonatkozó teóriákat (Lauri Kettunen 1940, Paul Ariste 1956, Paul Alvre 1973, Harri Moora 

1956, Arvo Laanest 1975, Pekka Sammallahti 1978, Terho Itkonen 1983, Tiit-Rein Viitso 

1985) Kalevi Wiik (1998: 22–35) foglalta össze. Az ismertetett elméletek közt többségben 

vannak az olyanok, amelyek a mai délészt ős balti finnből történt korai kiválásával, így önálló 

nyelvi voltával számolnak már jóval az északészt kialakulása előtt. Tegyük hozzá, a Baltikum 

népesedéstörténete is inkább a későbbi nyelvi homogenizálódási teóriát látszik támogatni. 

Wiik (1996: 581–589) szerint is jelentős távolság van az északészt nyelvjárások és a võrui 

közt, utóbbi esetében egy olyan jóval keletebbi, csúd alapú balti finn nyelvről van szó, mely 

egyszerűen kapcsolatba került az északészttel. 

Az a tény szintén viszonylag ismert Võrumaa-szerte, hogy az első észt nagyszótár írója, 

Wiedemann terjedelmes võrui grammatikát is írt. 

 

2. A võrui nyelv státusa, presztízse napjainkban, a hozzá kapcsolódó ideológiák 
Az 1980-as évek közepére megszerveződött egy tevékeny értelmiségi mag Võru városában, 

melynek feltett célja volt a délészt irodalmi nyelv revitalizálása, egy új võrui standard 

kialakítása. Valamilyen võrumaai nyelvváltozatot csaknem százezer ember beszél szerte 

Észtországban, Tallinnban is jelentős számban élnek innen elszármazottak, önálló társaságuk 

is van. Tehát nem az igen vagy nem, hanem a hogyan volt a kérdés. Az egyértelmű igenhez 

világos ideológiát szolgáltatott a võrui ősi önálló nyelv volta. Ezt a tényt időnként a 

tudományos valószínűségen túlmenően mitizálták-mitizálják, egyfajta plusz-muníciót 

teremtve a standard státusának izmosításához.
7
 Természetesen hozzá kell tenni, a võruit 

egyáltalán nem kellett abban az értelemben vitalizálni, hogy ne lettek volna nagy számban 

beszélői: a társadalmi piramis alsó harmadában lévő helyieknek nemcsak anyanyelve, de 

szinte kizárólagos nyelve is volt a legutóbbi időkig. Ma kb. Az 50 éves deklasszálódott és 

nem vagy hiányosan iskolázott embereknél húzódik az a határ, akik gyakorlatilag nem 

beszélik az irodalmi észtet, azaz még bőven létezik võrui monoglosszia is! 

A võruiak nyelvhasználatáról, attitűdjéről számtalan részletes esettanulmány, sőt 

monográfia is készült az utóbbi húsz évben. Csak néhány alapmunka említésére szorítkozom, 

ezek alapján a specifikusabb szociolingvisztikai és szociológiai felmérések mind 
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visszakereshetők: Pajusalu–Koreinik–Rahman 2000: 12–37; Valk 2000: 38–55; Eichenbaum–

Koreinik 2008. 

A võrui standard létrehozásának további lökést adott, hogy azt a standardizálók a régi 

tartui nyelv „örökösének” tekintik, s ahogy fennebb említettem, részben utóbbi bölcsőjénél is 

számolni lehet võrumaai hatással. Az önálló délészt irodalmi norma kialakításában azonban 

további megfontolások, „ideológiák” is szerepet játszottak. Ezek egy része valóban tisztán. 

„nyelvideológiai”. 

 

2.1. A võrumaai lokálpatriotizmus nyelvi vetülete – Nyelvideológia, attitűdök, 

„kontraattitűdök” 

Võrumaa minden tekintetben hagyományőrző terület, és a helyi hagyományok őrzésében a 

folklórnak is kiemelkedő szerepe van, ennek nyelve a nem verbálisan kódolt táncot 

leszámítva pedig maga a nyelv. A regionális nyelvnek azonban nemcsak a regionális identitás 

megőrzésében van szerepe: „az északésztek is nyernek azzal, ha a võrui nyelvnek jól megy 

sora, két egymáshoz közeli nyelv ugyanis támogatja egymást, egyenesen azt állíthatjuk, hogy 

a võrui nyelv az észt nyelv háttérországa. Másutt is próbálják védeni a világban a kis 

nyelveket és kultúrákat a globalizáció ellensúlyozására. Minden nyelv érték. S minden 

megőrzött nyelv világunk sokszínűségének és szépségének egy-egy letéteményese” – írja a 

helybéli szülőknek-nagyszülőknek szerkesztett mutatós nyelvpedagógiai kiadványban Ojar 

(2005: 3). (Az idézet e cikk szerzőjének fordítása.) A võrui értelmiség tehát nemcsak a kis 

nyelvek szociolingvisztikai szempontú értékével van tisztában, azazhogy nincsenek 

világunkban alacsonyabbrendű nyelvek, hanem az ökolingvisztikaival is, mely szerint minden 

egyes nyelv része a globális nyelvi kulturális-hálónak, és mint ilyen, ugyanúgy záloga a 

vitális nyelvi környezetnek, mint bármely egyéb nyelv, legyen kicsi vagy éppen óriási.
8
 

Természetesen pontosan ezek azok a nyelvideológiai kártyák, melyek igazságtartalmuktól 

függetlenül rengeteg vitát váltanak ki. Az ellenvélemény szerint az észt standard maga is túl 

kicsi, minek még tovább rontani a túlélési esélyeit párhuzamos irodalmi változatok 

létrehozásával. Az ökolingvisztikai felfogás szerint azonban éppen változatosságukban, 

természetes háttérországukkal együtt erősek a nyelvek, és ez a záloga az általános nyelvi-

kulturális diverzitás megőrzésének is. Mondanom sem kell, e sorok írója melyik álláspontot 

tartja követendőnek, hisz a történeti párhuzam is világos: minél több nyelvjárási szín olvad be 

egy adott standardba, annál gazdagabb lehet, és nemcsak lexikailag. 
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1. kép 

Eichenbaum-Koreinik 2008-as könyvének címlapja. A regionális változatok az észt 

nyelv háttérországát jelentik. A szigeti, a mulk és a võrui söröskorsókból ömlő adatok a 

nagy söröskannát, az észt nyelvet gazdagítják. 

 

 
 

 

2. 2. A kétnyelvűség előnye 
Az előbbiből kifolyólag a kétnyelvűség nemcsak az egyén verbális készségei oldaláról 

jelenthet előnyt – valóban szembetűnő, hogy kétnyelvű gyermekekben milyen hamar 

tudatosulnak a nyelvi kategóriák és a nyelv rendszerjellege –, hanem az egyén diglossziából 

fakadó tapasztalat- és toleranciatöbbletével hozzájárul ahhoz is, hogy az életerős nyelvi 

sokszínűség megőrződjék a Földön. 

A kétnyelvűség mint érték hangsúlyozása azért is alapvető nyelvideológiai elem, mert 

reálisan senki sem törekedhet võrui monoglossziára, nota bene, az ellenfelek szívesen 

kiáltanak eleve szeparatizmust. 

Nyilvánvaló, hogy a võrui standard nem az észt standard ellenében, hanem amellett 

képzelendő el. „Ezért nem látják a dolog lényegét azok a megrögzött tallinniak, akik 

szeparatizmust szimatolnak a võrui irodalmi nyelv kiművelése okán. […] A regionális 

irodalmi nyelv megléte ugyanis nem a nemzeti irodalmi nyelv fölszeletelését, Péntek Jánost 

parafrazálva nem a közészt feldarabolását, hanem az általános érvényű és megbecsült 

»közészt« mellett, valódi kétnyelvűség formájában a regionális irodalmi nyelv használatának 

jogát és örömét jelenti sok-sok délészt számára” (Pomozi 2003: 464). 

Ezért is olyan hangsúlyos a kétnyelvűség előnyeinek tudatosítása, mert természetesen 
Võrumaaban is többségben vannak azok a családok, akik szerint a jobb megélhetésnek, a 

karriernek nem feltétlen szükséges eleme a helyi (irodalmi) nyelvváltozat ismerete. Azaz az 

anyanyelvjárás az ifjabb nemzedékben, immár irodalmi nyelvi változatban (is) továbbélve, 
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csak kétnyelvűség formájában képzelhető el. Senki sem hiszi azt, még a legradikálisabb 

lokálpatrióták sem, hogy egynyelvű võruinak lenni bármilyen szempontból perspektivikus 

lehet. 

 

2. 3. A võrui gondolkodás sajátosságai – Öndicséret, önirónia 
A võrui ember kedélyesebb, szívélyesebb, jobb vendéglátó, mint a kontinens északészt 

embere. Jobb a humorérzéke, de ravaszabb is. Az északészt szerint viszont egy „tipikus” 

võruival nem lehet normálisan üzletet kötni, mivel állandóan trükközik, Sztereotípiák ezek, 

akár önjellemzés, akár kívülről ruházzák fel a võrumaaiakat ezekkel a tulajdonságokkal. A 

sztereotípiáknak persze gyakorta van némi valóságalapjuk. A võrui rafinált észjárással 

nyelvfilozófiai és élőnyelvi tanulmányokban is foglalkoztak, megpróbálva megragadni a 

dolog nyelvi lényegét. Tény, hogy a võrui átlag beszédesebb, verbálisan is 

temperamentumosabb mint a kontinentális északészt átlag, de hogy ehhez konkrét nyelvi 

elemek is társulnak-e, ez meglehetősen nyitott kérdés. Természetesen azért sem könnyű a 

szóba jöhető esetleges jelölők feltérképezése, mert az északi nyelvjárásokhoz képest igen 

jelentős az alaktani és a szókincsbeli eltérés, ezért nem mindig van mit mivel világosan 

összevetni. 

 

3. A võrui nyelv használati szférái, a võrui irodalmi nyelv státusa 
Az értelmiségiek (re)vitalizálta kis irodalmi nyelvek sajátosságai itt is megfigyelhetők. Azok, 

akik a társadalmi piramis alján helyezkednek el, és spontán beszélik (még) az 

anyanyelvjárást, gyakran tudomást sem vesznek a regionális irodalmi nyelvi törekvésekről, 

vagy legalábbis fütyülnek rájuk, hiszen „okoskodhatnak ott az intézetben, de ezt a mi 

falunkban akkor is így mondják”. Számukra a võrui nyelv használata nem valami diglossziás 

kegyelmi állapot, hanem természetes, egyedüli kifejező eszköz. Ez a két szint 

terminológiailag is elkülönül, hiszen megvan a saját nevük, mely implicit értékítéletet is 

hordoz. A labavõro a köznapi, egyszerű võrui nyelv, jelentése is ez, az elitista standard 

változat pedig a kõrgvõro (művelt, „magas” võrui nyelv). 

Bár az Észt Köztársaságnak csak az észt standard a hivatalos nyelve, a võrui nyelv 

kutatása, fejlesztése, standardizálása hosszú ideje államilag támogatott program a „délészt 

nyelv és kultúra” című program keretében. Võruban, a tartományi székhelyen, illetve a 

tartományban még sokfelé lehet találkozni intézmények, boltok kapuján, taxikban vagy éppen 

buszon egy kb. 10xl0 cm-es helyi matricával, amelyre bátorításul fel van írva „itt nyugodtan 

beszélhetsz võruiul”. Az már más kérdés, hogy a võruiak többsége természetesen saját nyelvi 

közegében, „földijeivel” használja ezt a nyelvváltozatot a legszívesebben, északészttel 

legfeljebb ugratásból. 

Mivel a võruinak van standard nyelvtana, nagyszótára (Sullõv 2002), társadalom- és 

természettudományos szókincse, sok-sok szép általános iskolai tankönyve, a legszebb minden 

bizonnyal Reimann (2004) honismereti tankönyve, saját zenekiadása és könnyű- meg 

népzenei együttesei, használati szférái elvben csaknem korlátlanok. Gyakorlatilag 

természetesen nem, mert az oktatásban csak az első tizenkét osztály võrui nyelv, irodalom és 

honismeret óráin, illetve a tartui egyetem észt filológia szakán lehet vele foglalkozni. De talán 

ez sem kevés. 

Talán a státusa a legellentmondásosabb, hiszen a központi észt nyelvstratégia nem számol 

vele, mint hivatalos nyelvváltozattal, vagy mondjuk inkább úgy, csak „köntörfalazva”, 

ugyanakkor komoly állami támogatást kap művelése, ahogy már említettem is. 
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Általánosságban elmondható, helyben sokkal erősebb a de facto, mint a de jure státusa, hiszen 

tökéletesen megfelel hivatalos ügyek intézésére is két võrui között, jóllehet ez szentesítve 

nincs. 

Van helyi nyelvű média, jelentős szépirodalom, helyi nyelvre fordított és adaptált észt 

gyermekújság, van minden évben helyi nyelvű nemzetközi tudományos konferencia, és ehhez 

kapcsolódó tudományos kiadványok, meg szerkesztőbizottság, ennek jelen sorok írója is 

tagja. Még helyi dalosünnep is van, a nagy észt dalosünnepek mintájára. 

Érdekes tehát végiggondolni, mennyi mindent elérhet egy százezer főt számláló, 

heterogén beszélőközösség, néhány elszánt értelmiségi vezetésével, és hogy mindez mit jelent 

a központi észt norma szempontjából. Semmiképpen sem tanulságok nélküli. 

 

JEGYZETEK 
1 Az első teljes észt bibliafordítás megjelenési éve. Északésztül jelent meg. Az Újszövetség azonban tartui 

(délészt) nyelven jelent meg hamarabb, 1686-ban, északésztül csak 1715-ben. 
2 Érdemes hozzátenni, 1881-ben ez a szám 780000 volt, ebben az időben az Észt Kormányzós ág területén 

alig volt más anyanyelvű lakosság, kb. 20000 volt a nem észt ajkúak száma. A 2000-es adatok szerinti 

észt anyanyelvű beszélők között viszonylag csekély mértékű a diglosszia, leggyakoribb formája az észt 

irodalmi nyelv-anyanyelvjárás típusú, az idősebb nemzedékek körében esetleg az észt-orosz. Az 

észtországi oroszok körében sem beszélhetünk általános diglossziáról, az észt nyelv ismerete helyenként 

(Narva, Ida-Viru Tartomány) megdöbbentően alacsony szintű. 
3 Sztereotípia nem szűk szociolingvisztikai ’nyelvi sztereotípia’ értelemben. Az ilyen nyelvi jelölők és 

sztereotípiák bemutatását mellőzöm, mivel ezeknek csekély a relevanciája olyan olvasók számára, akik 

egyik észt nyelvváltozatban sem jártasak. 
4 Võrumaa a tartomány észt neve, az „aa” egyszerűen hosszú magyar á-nak olvasandó. Võru, délésztesen 

Võro pedig a tartományi székhely neve. 
5 1822-ben egy finn tudós, Arwidsson tollából jelenik meg olyan, gyökeresen új helyesírási javaslat, melyet 

joggal tekinthetünk a később általánossá vált új írásmód egyik alapjának. 
6 Stahl erőteljesen németelvű, és azon belül is következetlen ortográfíája csak a németnyelvű klérus 

szükségleteire volt tekintettel. Stahl paradigmái teljesen használhatatlanok. Gutslaff pedig nemcsak 

kitűnően alkalmazta a latin–német grammatikaírói hagyományt, hanem túl is ment azon: az észt nyelv 

tipológiai sajátosságait megsejtve implicite 13–14 névszóragozási esetről beszél (Stahl 1637: 4–5; 

Gutslaff 1648 (1998): 51–59). 
7 Jüva Sullõv az Észt Tudományos Akadémia észt nyelvjárási gyűjteményének võrui nyelvjárást bemutató 

kötetéről írt recenziójában egyenesen úgy látja, a könyv munkatársai helytelenül jártak el, amikor a võruit 

nyelvjárásnak tekintették, nem pedig önálló balti finn nyelvnek. Ezzel persze nyitva hagy egy másik 

kérdést: ha így helyes a mai võrui nyelvre tekinteni, akkor vajon milyen alapon szerepelhet az az 

akadémia észt nyelvjárásokat bemutató sorozatában. 
8 Ezeknek a nemes elveknek a nagy võrui nyilvánosság számára való megfogalmazásában egy nemzetközi 

nyelvész-kutatócsoport vett részt, melynek e cikk írója is tagja volt. 
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Rolle der Sprachideologie bei der standardisierung der Võro-Schriftsprache 

PÉTER POMOZI 

Man könnte fragen, hat es überhaupt einen Sinn, in einer soziolinguistischer Studie in die 

Vergangenheit der Sprache zu blicken. Der Autor vorliegender Arbeit möchte auf diese Frage 

mit einem klaren „ja” antworten. 

Südestnische Sprachformen, u. a. auch die allgemeinste und heutige relativ verbreitete 

standardisierte Schriftsprache, die sg. Võro-Schriftsprache haben eine alte literarische 

Tradition, und sprachhistorische Vorbilder. Ohne diese Tradition sind so die Entstehung wie 

die heutigen soziolinguistischen Aspekte (Sprachideologie, sprachliche Stereotypen, 

persönliche Gehaltnisse zur Alltags- und Schriftsprache der Võrokesen usw.) dieser 

Sprachformen kaum zu verstehen. 

http://www.stat.ee.19026/
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Nyelvtani kódváltástípusok az erza–orosz kétnyelvűek beszédében 

 

JANURIK BOGLÁRKA 

 

l. Bevezetés 

Dolgozatomban az erza
1
–orosz kódváltás nyelvtani jellemzőit vizsgálom nyolc interjú 

alapján. Kutatásom célja, hogy felderítse, milyen összefüggés mutatható ki a diskurzusban 

található kódváltások nyelvtani típusai és a beszélők szociolingvisztikai háttere között, illetve 

milyen tényezők befolyásolhatják a kódváltások mértékét és milyenségét. 

A leggyakrabban előforduló típusok bemutatása mellett az egyes ritkább kódváltásfajtákat 

is vizsgálom, és érvelek amellett, hogy ez utóbbiak megjelenése, illetve bizonyos típusok 

nagyobb aránya magyarázható a beszélő nyelvi életrajzában jelentkező, a többi adatközlőtől 

eltérő vonásokkal. 

A kódváltások nyelvtani, morfoszintaktikai jellemzőket figyelembe vevő elemzése 

Lanstyák (2005, 2006) és Myers-Scotton (2002) modelljére támaszkodik. 

 

2. A kódváltás fogalma 
A kódváltás

2
 (code-switching) meghatározását illetően nincs konszenzus a 

kontaktusnyelvészeti szakirodalomban. Dolgozatomban a grosjeani terminus Lanstyák (2006: 

107) által átdolgozott változatát alkalmazom. Grosjean a kódváltást úgy határozza meg, mint 

„két vagy több nyelv váltakozó használata ugyanazon megnyilatkozáson vagy diskurzuson 

belül” (Grosjean 1982: 145, Bartha [1999: 119] fordításában). Lanstyák a váltakozást nem 

tartja a kódváltás minden típusára jellemzőnek (lásd lejjebb a bázistartó típust), ezért szűkíti a 

terminust, és a kódváltást vagy kódváltogatást olyan beszédmódként értelmezi, amelyben „a 

beszélők egyetlen diskurzuson belül két különböző nyelvet, illetve két különböző nyelvhez 

tartozó elemeket használnak, mégpedig anélkül hogy az eltérő nyelvű szekvenciák tartalmilag 

megfelelnének egymásnak” (2005: 85). Diskurzuson Lanstyák a „beszélt nyelvi, a mondatnál 

hosszabb, folyamatos beszédmegnyilvánulást” (2006: l05) érti, a szekvenciát pedig a 

következőképpen határozza meg: „egy hosszabb diskurzusnak/szövegnek egy rövidebb 

részlete, egymást követő nyelvi elemek sora” (2006: 107). 

A korpuszban előforduló kódváltásokat Lanstyák (2006: 105–146) Myers-Scotton (2002: 

10–16) mátrixnyelvelméletére épülő modellje alapján elemzem. Ennek egyik kiindulópontja a 

mátrixnyelv alapelve, amely szerint a CP morfoszintaktikai szerkezetét a mátrixnyelv 

határozza meg, a beágyazott és a mátrixnyelv viszonya aszimmetrikus. Lanstyák modelljében 

a mátrixnyelv szinonimájaként a bázisnyelv szerepel mint a megnyilatkozás (egyszerű 

mondatnyi vagy tagmondatnyi diskurzusrészlet) szerkezetileg és/vagy mennyiségileg 

domináns nyelve, amelybe a beágyazott nyelvi – más néven vendégnyelvi elemek beépülnek. 

A továbbiakban Lanstyák modelljéhez igazodva a bázisnyelv és a vendégnyelv terminusokat 

használom. 

A dolgozat 4. pontjában mutatom be a kódváltás nyelvtani altípusait (bázistartó, bázisváltó 

és megnyilatkozáson kívüli váltások), és ezek korpuszbeli megoszlását. 

 

3. A korpusz bemutatása 
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A dolgozathoz felhasznált nyolc interjú egy 2005-ben végzett terepmunka eredményeként 

létrejövő, húsz interjút tartalmazó korpusz részét képezi. Az interjúk készítője az erza–orosz 

kétnyelvű közösség tagja, aki az erza nyelv tanáraként dolgozik egy külföldi egyetemen, ezért 

a presztízse a közösségben, különösen az értelmiségiek körében igen magas. 

Az adatközlők kiválasztása nem reprezentatív. Az adatközlők egy része (2., 3., 4. interjú) 

22–25 éves mordóviai, falusi származású, felsőfokú végzettséggel rendelkező vagy felsőfokú 

tanulmányait végző beszélő. Az adatközlők másik részét 40–55 év közötti kétnyelvűek 

alkotják, akik közül ketten (a 6. és 7. számú) egyetemi végzettséggel rendelkeznek, és az erza 

nyelvhez kapcsolódó munkát végeznek, egyikük egy erza nyelvű napilapnál, másikuk az 

egyetem finnugor tanszékén. A 40 év felettiek másik csoportjába két középfokú végzettséggel 

rendelkező beszélő tartozik, közülük az egyik (az 1. számú) diaszpórából
3
 származik 

(Csuvasia), a másik ugyan Mordóviából, azonban orosz faluból (8. interjú), mindketten 

egészségügyi dolgozók. Az 5. számú adatközlő szintén a 40 év felettiek csoportjába tartozik, 

de felsőfokú végzettséggel rendelkezik, nem az erza nyelvvel kapcsolatos munkát végez, és 

diaszpórából, az Uljanovszki területről származik. 

Az interjúk strukturáltak voltak, előre meghatározott kérdések a személyes életútra, a 

beszélő nyelvi életrajzára is rávilágítottak. A következő modulok fordultak elő a beszélgetés 

során: család, gyermekkor, iskola, falusi munkák, nyelv. 

Az interjú elsődleges nyelve az erza volt, mivel a beszélgetőpartnerek ebben előzetesen 

megegyeztek. Elsődleges nyelven Lanstyák definícióját alapul véve a diskurzus 

„alapértelmezett” nyelvét értem, amelyhez „viszonyítva értelmezhetőek a váltások és a 

visszaváltások” (2006: 110). 

Az interjúkból 7–7 perces részleteket választottam ki, a felvétel közepéről, téma alapján 

pedig általában azokat a részeket, amelyekben az adatközlő a családjáról, gyerekkoráról vagy 

iskolás éveiről mesélt. Az ismerős témákról folytatott beszélgetés kevésbé formális részeket 

eredményezett, a beszélők nyelvhasználata közelebb kerülhetett az alapnyelvhez (vö. Labov 

1984/1988: 23), vagyis a diskurzus közelített a hétköznapi társalgásban megszokotthoz. 

Az interjúrészletben előforduló kódváltások számát az egyes beszélők esetében nem 

hasonlíthatjuk össze statisztikailag, mégis az interjú azonos részéről kiválasztott, azonos 

hosszúságú részletben előforduló váltások mennyisége és minősége iránymutató arányaiban, 

a főbb tendenciák leszűrhetők belőle. 

 

4. A kódváltás nyelvtani jellemzői 

Lanstyák (2006: 108–109) a nyelvtani kódváltástípusok három nagy csoportját különbözteti 

meg: bázistartó, bázisváltó és megnyilatkozáson kívüli típusokat. A bázistartó kódváltás azt 

jelenti, hogy a kódváltás egy megnyilatkozásnál (egy tagmondat vagy egyszerű mondat, CP) 

kisebb elemre vonatkozik, de a megnyilatkozás részeként elemezhető. A bázisnyelv azonban 

megváltozik, ha a kódváltás egy megnyilatkozásnál nagyobb egységet érint. Ebben az esetben 

bázisváltó kódváltástípusról beszélhetünk. A megnyilatkozáson kívüli váltás a kódváltott 

mondatszókra, megszólításokra vonatkozik. 

 

4.1. A bázistartó kódváltás altípusai 
A bázistartó váltást altípusokba sorolhatjuk: Z (zéró)-típusú: a kódváltott vendégnyelvi 

elemen nem szerepel toldalék, testetlen eszközökkel épül be a bázisnyelvbe. A B (bázis)-

típusú: a kódváltott elem bázisnyelvi elemmel integrálódik a bázisnyelvi megnyilatkozásba. A 

V (vendég)-típusú kódváltás esetén a kódváltott szó vendégnyelvi elemmel épül a 
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diskurzusba. A H (hiány)-típusú kódváltásra az jellemző, hogy a megnyilatkozásból hiányzik 

a toldalék, amelyet a bázisnyelv a beépüléshez megkövetelne. 

4.1.1. A Z-típusú bázistartó kódváltás 
Az alábbiakban bemutatok néhány példát a korpuszban előforduló kódváltások közül, 

nyelvtani típusok szerint csoportosítva őket. A kódváltás és a kölcsönzés elkülönítése a Z-

típusú váltások esetében a legnehezebb. A szakirodalomban (többek között Bartha 1999: 120) 

ismertetett kritériumok (használati gyakoriság, elfogadhatóság, átvevő nyelvi megfelelő és a 

hangtani, alaktani és mondattani integráció mértéke) közül egyik feltétel sem elegendő 

önmagában a kölcsönzés és a kódváltás egyértelmű elkülönítéséhez, ezért dolgozatomban 

minden olyan elemet figyelembe veszek, amely orosz eredetű az erzában, kivételt csak olyan 

egyértelmű kölcsönelemek esetében teszek, amelyek már hosszú ideje, gyakran több száz éve 

az erza szókincs részeit képezik, hangtanilag is illeszkedtek a befogadó nyelv rendszeréhez, 

valamint az erza nyelv szótáraiban is megtalálhatók (például skola ’iskola’). 

A Z-típusú váltás a leggyakoribb melléknevek és főnevek esetében, a kódváltás például 

névszói állítmányként zéró morfémával épül be a megnyilatkozásba
4
. 

(1) avam prodav’ec  (3.) 
 ‘édesanyám eladónő’  

(2) živ  toľko avam (4.) 

 ‘csak édesanyám él’  

A kötőszók, módosítószók és határozószók esetében is gyakori ez típus. Alakilag a Z-

típusba sorolhatók a mondatszók is, de ezeket diskurzusszervező szerepük miatt külön 

kategóriának tekintem, és a megnyilatkozáson kívüli kódváltás eseteiként tárgyalom. 

A határozószók kódváltása is Z-típusú váltást eredményez, amennyiben a szó nem 

transzparens. (Ha a nyelvközösség tagjai el tudják választani a határozó ragját a tőtől, V-

típusú váltásról beszélhetünk.) 

(3) ďedanok uš kuloś davno (4.) 

 ‘nagyapánk régen meghalt’ 

(4) mančan, oborot (7.) 

 ‘hazudok, fordí tva’  

A Z-típusú kódváltás mennyiségjelzős szerkezetben is előfordulhat, ha a jelző az egy 

számnév, kettőnél nagyobb számok esetében az erza nyelvben ugyanis többes számban áll az 

alaptag. 

(5) vejke brat i ńiľe sazort (6.) 

 ‘egy fiútestvér  és négy húg’ 

A mennyiségjelzős szerkezetek esetében a B- és még gyakrabban a V-típusú váltások a 

jellemzőek. Az adatközlők ritkán használják az erza számokat, az irodalmi nyelvet kevésbé 

ismerők beszédében csak az 1–10 közötti számok fordulnak elő, a tíz fölötti összetett számok, 

bonyolultabb szerkezetük miatt hiányoznak. Még a kevésbé oroszdomináns, illetve a 

kódváltást tudatosan kerülő, purista adatközlők esetében (például a 3. adatközlő) is előfordul 

ugyanakkor egy-egy V-típusú váltást tartalmazó mennyiségjelzős szerkezet. Különösen az 

életkori adatok pontosítása és más évszámok esetén jelenik meg az orosz forma, ilyenkor a 

mennyiségjelzős szerkezet alaptagja is kódváltott elem, leggyakrabban V-típusú, vagyis 

vendégnyelvi elemmel épül be a megnyilatkozásba. Ezt a jelenséget valószínűleg nyelvi 

hiánnyal magyarázhatjuk. 

(6) śem’ďeśat  vośem’ ľet ťenze  (1.) 

 ‘hetvennyolc  éves’  
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Találhatunk azonban arra is példát, hogy a mennyiségjelző és az alaptag is kódváltott 

elem, mégsem az orosz szám által megkívánt esetben áll az alaptag, hanem zéró morfémával 

épül a megnyilatkozásba: 

(7) moń sorok čet iŕe god  (5.) 

 ‘negyvennégy éves  vagyok’ 

4.1.2. A H-típusú bázistartó kódváltás 

A H-típus esetében a bázisnyelv szabályai megkívánnák a beépülést elősegítő végződést, ez 

azonban hiányzik a kódváltott elemről. 

(8) tonavtńeś uńiv’eŕśit'etse, juŕiďičeski j  fakuľťet  (8.) 

 ‘az egyetemen tanult, jogi kar’  

(9) ťeťam-avam moń kolhoźńik  (4.) 

 ‘a szüleim kolhozdolgozó’  

A H-típusú váltás ritka a korpuszban, és gyakran nehéz eldönteni, valóban hiányzik-e az 

adott elem, hiszen az informális beszélgetésekben, például a 8. példában, a ’jogi kar’ 

kódváltott elemet értelmezhetnénk kiegészítésnek, értelmező szerepű elemnek, a másik 

példában viszont egyértelműen hiányzik a többes szám jele, annak ellenére, hogy az interjú 

készítője többes számban tette fel a szülők foglalkozására vonatkozó kérdést. 

4.1.3. A B-típusú bázistartó kódváltás 

A Z-típus mellett a korpuszban a leggyakoribb a B-típus volt, vagyis a bázisnyelvi elemmel a 

megnyilatkozásba beépülő kódváltások. A névszók esetén esetragok, valamint a többes szám 

jele fordult elő mint bázisnyelvi „beépítő” elemek. 

(10) miŕďem važoďi vodokanalso (3.) 

 ‘a férjem a csatornaépítőknél  dolgozik’ 

(11) lamo praźďńikť  uľńeśť, guľjańijat  (4.) 

 ‘sok ünnep volt, mulatságok’  

Az igék esetében a B-típusú váltások kölcsönszavaktól való elkülönítése azért is vet fel 

több problémát, mert a bázisnyelvi igei személyraggal ellátott vendégnyelvi tő, a 12. példa 

esetében a dum- ’gondol’, visszavezethető egy erza főnévi igenévi dumams ’gondol’ alakra. 

Ha pusztán a morfológiai beépülést vesszük a kölcsönszó és a kódváltás elhatároló 

kritériumának, B-típusú igei kódváltásokat nem is találhatnánk. A dumi alakot én mégis 

kódváltásnak tekintem, mivel az adatközlő megnyilatkozásaiban szerepel az orosz dumať ige 

átvevő nyelvi megfelelője is (aŕśems ’gondol’). 

(12) vaśńajak dumi ľijado (3.) 

 ‘először másra gondol’  

A nominatívuszban álló kódváltott névszók (vopros ’kérdés’) nem minden esetben Z-

típusú kódváltásként jelennek meg a korpuszban, mivel az erza a határozottságot 

szuffixummal fejezi ki (-oś determinált nominatívuszi szuffixum). 

(13) kodamo voprosoś , a jovtan (6.) 

 ‘ez milyen kérdés , nem mondom meg’ 

4.1.4. A V-típusú bázistartó kódváltások 

A B-típusú váltások mellett a leggyakoribb a V-típus volt, amely különösen nagy arányban 

fordult elő gyakori igék és középfokú melléknevek esetén, valamint a mennyiségjelzős 

szintagmákban. Érdekes jelenség, hogy a gyakori vonzatok esetén, például a „miként 

dolgozik/mi a foglalkozása?” kérdésre adott válaszok nagy részében az orosz végződés (az 

eszközhatározós eset ragja) szerepel a szón, amely legtöbbször szintén vendégnyelvi elem. 

(14) roboti pŕepodavaťeľem, uńiv’eŕśit’etse roboti (1.) 
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 ‘oktatóként dolgozik, az egyetemen dolgozik' 

A középfokú melléknevek esetén tipikus megoldás a 15. példában található V-típusú rańše 

’korábban’ forma, ugyanakkor a kettős jelölésre is vannak példák a korpuszban, ezekben az 

erza középfok jelölője (śeďe) az orosz középfokú alak mellett áll, mintegy 

nyomatékosításként. 

(15) rańše  eŕźaťńeń lamo śemijasost uľńeśť ejkakšt, śe vŕemjańť śeďe m’eńše  karmaśť 

(5.) 

‘régebben sok erza családban volt gyerek volt, mostanában egyre kevesebb kezd lenni’ 

A mennyiségjelzős szerkezeteknek a Z- és B-típusok mellett a korpuszban leggyakoribb 

megjelenési formája a V-típusú beépülés a bázisnyelvbe (6. példa). Ezek a típusok 

előfordulnak az irodalmi normát jól ismerő, a kódváltást kerülő adatközlők beszédében is. 

Vannak azonban olyan V-típusú példák, amelyek csak elszórtan jelennek meg, elsősorban a 

diaszpórából származó beszélők (pl. Az 5. számú adatközlő) megnyilatkozásaiban. (Az orosz 

imeť ’birtokolni’ ige V-típusú beépülése figyelhető meg ebben a példában. A birtokos 

szerkezet ’habeo’-típusú igével való kifejezése mind az oroszban, mind az erzában ritka, 

mivel az alapértelmezett birtokos szerkezetben mindkét nyelvben függő esetben áll a birtokos 

és nominatívuszban a birtok.) 

(16) každij lomańeś imejet  piŕe (5.) 

 ‘minden embernek van kertje (minden ember bir tokol kertet)’ 

A főnévi igenév bázisnyelvbe való beépülését szintén V-típusú váltásnak tekinthetjük. 

Például a következő mondatban (17. példa) alanyi szerepben fordul elő az igenév. A kötés 

(Bartha 1993: 126–128) vagy kiváltás (triggering) jelensége is megfigyelhető a példában, a 

kódváltott főnévi igenév (jehlať) kiváltja, hogy a következő nyelvi elem (v Kazań) ugyanúgy 

vendégnyelvi legyen. 

(17) mońeń eŕavi jehať v Kazań  (8.) 

 ‘el kell utaznom Kazanyba '  

Ugyanilyen kiváltás figyelhető meg az uljanovszki diaszpórából származó 5. számú 

adatközlő következő szekvenciájában, amelyben bázisváltást idéz elő a beépült főnévi igenév. 

(18) ťe veľeseńť mińek uľi značit oźero  kov lomať jakiť otdihaťi  pŕijezžajet iz drugih 
veľev, iz drugih oblaśťej (5.) 

‘Ebben a faluban szóval  van egy tavunk, ahova az emberek pihenni járnak, és jönnek 

más falvakból , más területekről.’ 

Az első két tagmondat erza bázisnyelvű, az első tagmondatba egy megnyilatkozáson 

kívüli kódváltás (značit) és egy Z-típusú (oźero) épül bele, míg a második tagmondatba a 

főnévi igenév integrálódik, és ez bázisváltást idéz elő. A harmadik tagmondat érdekessége, 

hogy az immár orosz bázisnyelvű megnyilatkozásba egy erza szó épül be B-típusú 

kódváltással: iz drugih veľev (veľe ’falu’). 

 

4.2. Bázisváltó kódváltás 
A V-típusú bázistartó váltások és a bázisváltások közti különbségtétel nem mindig 

egyértelmű. A bázisnyelv szerkezeti és mennyiségi dominanciája dönt az átmeneti típusok 

esetén. Lanstyák a V-típusú kódváltott igék és a bázisváltások között aszerint tesz 

különbséget, hogy az igebővítmények melyik nyelvhez tartoznak, illetve a diskurzus melyik 

nyelven folytatódik. A 19. példában egyértelmű bázisváltás történt. 

(19) miń eŕińek parśťe, požeńiľiś,  ľubil i  drug druga  (8.) 
 ‘jól éltünk, megházasodtunk, szerettük egymást’  
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A 20. példa bázisnyelvi viszonyait azonban nehezebb meghatározni. 

(20) mon tozo ustroj ilaś  robotamo, robotiń toso god-dva , mejľe mužčina  toso 

molodoj ľežal angina maro boľńicaso, miń poznakomiľiś , son uľńeś apak uŕvaksto, i miń 
požeńiľiś  (8.) 

‘ott kezdtem dolgozni, dolgoztam ott egy-két évet , aztán ott feküdt egy f iatal férf i  

torokgyulladással a kórházban, megismerkedtünk , nőtlen volt, összeházasodtunk ’ 

Az első tagmondat állítmánya V-típusú kódváltás, azonban a bővítményei a bázisnyelvhez 

tartoznak. (A robotams ’dolgozni’ ige jövevényszó az erzában.) a második tagmondatban az 

időhatározó kódváltott elem. A harmadik mondat bázisnyelvének meghatározása azért 

ütközik nehézségekbe, mert a V-típusú kódváltott ige mellett csak a jelzővel ellátott alany Z-

típusú, a mondat többi eleme az erza nyelv szabályai szerint épül be a megnyilatkozásba. A 

harmadik tagmondatban azonban már egyértelműbben bázisváltást figyelhetünk meg, az 

állítmány V-típusú kódváltás, majd ismét az erza lesz a bázisnyelv, a következő 

tagmondatban viszont az állítmány ismét V-típusú kódváltás. 

A 8. számú beszélőtől származik mind a 19., mind a 20. és a 21. példa is. Az adatközlő 

nyelvhasználatára jellemző, hogy az igék V-típusú kódváltások, míg az ige bővítményei az 

erza nyelv szabályait követik. Esetében a bázisnyelv megállapítása több problémát is felvet. 

Az orosz elemek beépülése, a két nyelv mennyiségi és szerkezeti dominancia szerinti 

megoszlása megközelítőleg egyenrangú. Mindezt magyarázhatja az adatközlő életútja, amely 

során több évet élt az erza nyelvközösségtől távol, Azerbajdzsánban. Ugyanakkor a beszélő 

attitűdjeivel, mindkét nyelvvel való azonosulásával is magyarázhatjuk ezt a jelenséget, a 

kettős nyelvi identitású beszélők esetében jellemző ugyanis a bázisváltogatás (Lanstyák 2006: 

134). 

(21) i mejľe čeŕez ńeďeľu  ťeťaś saś mińeńek gośťks, ťese vśťŕečaľiś , obščaľiś, mejľe 
ťeťanzo mara tuś Tindav, Tindaso eŕaś god, mejle karmaś skučať  moń kise, i meŕś, mama, 

mon toso ńe viďeržal  (8.) 

‘és azután egy hét múlva  az apja eljött hozzánk vendégségbe, itt ta lá lkoztak,  

beszélgettek , aztán az apjával elment Tindába, Tindában egy évet  él t , aztán elkezdtem 

hiányozni  neki, és azt mondta: „anya, nem bír tam ki ott”. 

 

4.3. A megnyilatkozáson kívüli kódváltások 

Lanstyák rendszerében a megnyilatkozáson kívüli váltások a bázistartó és bázisváltó 

kódváltások mellett a kódváltások harmadik típusát alkotják. 

(22) ruztne, vśo ravno,  avoľ  isťat koda eŕźaťńe (8.) 
 ‘az oroszok, akárhogy is , nem olyanok, mint az erzák' 

(23) mamań jondo značit  ďedań uľńeś ľemeze Ivan (4.) 

 ‘az anyai nagyapámnak tehát Iván volt a neve' 

A megnyilatkozáson kívüli kódváltások közé Lanstyák (2006: 109) a mondatszókat, 

megszólításokat sorolja. A nyolc interjú mindegyikében megjelentek ilyen típusú 

kódváltások, a váltások számaránya nem mutat olyan tendenciára, amely szerint 

megmagyarázható lenne az adott típus előfordulási gyakorisága az egyes beszélők esetében. 

A leggyakrabban előforduló megnyilatkozáson kívüli kódváltások a mondatszókat érintik, 

például a 23. vagy a 24. példában. 

(24) śeďikeľe nav’erno  seďe sožda uľńeś eŕamoś (2.) 

 ‘azelőtt bizonyára  könnyebb volt az élet' 
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5. Összefoglalás 

A nyelvtani kódváltások típusainak bemutatása és a korpuszban előforduló kódváltásfajták 

felvázolása után az 1. táblázatban számszerűen is összefoglalom a kapott adatokat. A 

kódváltásokat csoportosítottam az egyes nyelvtani típusok szerint, majd minden adatközlőnél 

összeszámoltam, hány esetben jelentkezett az adott típus az interjúból kiválasztott hétperces 

részletben. 

A vizsgálat legfontosabb eredményei a következők: a korpuszban a legnagyobb arányban 

a B-típusú váltások fordultak elő (206 esetben). Magas volt ezenkívül a Z-típusú váltások 

aránya (126 előfordulás). A harmadik leggyakoribb típus a V-típusú kódváltás volt (79 

előfordulás). A H-típusú váltások száma elhanyagolható. 

Az adatközlők közül a magasabb végzettségűek, illetve az egyetemen vagy egy erza 

nyelvű újságnál dolgozók nyelvhasználatára nagyobb mértékű tudatosság és kódváltáskerülés 

volt jellemző, B- és Z-típusú váltásokat alkalmaztak. 

A megnyilatkozáson kívüli váltások aránya (63) a 8. adatközlő kivételével azoknál a 

beszélőknél volt magas, akik esetében a bázisváltások és/vagy a V-típus is sokszor előfordult. 

 

1. táblázat 

Az egyes nyelvtani típusok előfordulásai az összes adatközlő esetén 
 megnyilatkozáson 

kívül 

bázisváltó bázistartó összesen 

Z-

típusú 

H-

típusú 

B-

típusú 

V-

típusú 

 

1. 6 1 9 1 26 10 53 

2. 2 – 12 – 30 5 49 

3. 2 – 12 – 31 1 46 

4. 13 – 18 2 16 10 59 

5. 16 12 26 – 19 3 76 

6. 14 – 16 – 32 2 64 

7. 6 – 16 – 21 – 43 

8. 4 7 17 1 31 48 108 

 

A 40 év fölötti csoportból azok, akik nem az erza nyelvvel kapcsolatos munkát végeznek, 

az erza nyelvű iskolai oktatás hiánya miatt nem ismerkedtek meg az irodalmi normával, ebből 

következően formálisabb helyzetben is csak kódváltást használnak, a megnyilatkozáson 

kívüli kódváltások száma magas az esetükben, annak ellenére, hogy a Y-típusú váltás nem 

fordul elő olyan nagy arányban, mint a diaszpórából származó beszélők estében. 

A V-típusú váltás egy beszélő kivételével minden adatközlő megnyilatkozásaiban 

előfordult, ezek azonban elsősorban a számokra korlátozódtak, emellett elvétve egy-egy 

kódváltott ige jelent meg még ezen adatközlők esetében. A magas V-arányszámot mutató 

beszélők megnyilatkozásaiban a bázisváltások aránya is nagy volt. (A jelen vizsgálat 

eredményei az adatközlők alacsony száma miatt mindezt nem mutatják ki egyértelműen, a 

további interjúk vizsgálata azonban erre a tendenciára utal.) Ez Lanstyák (2006: 133) 

véleményét támasztja alá, amely szerint a V és a bázisváltó típusok együttesen vannak jelen a 

kétnyelvű diskurzusban. A köztük húzódó határ bizonytalanságát igazolja az átmeneti típusok 

megléte. Ezek a típusok nagyobb mértékben fordultak elő a diaszpórából származó 

adatközlők esetében, illetve az orosz faluban felnevelkedő, majd életének egy szakaszában az 

erza beszélői közösségtől távol élő beszélő megnyilatkozásaiban jelentkeztek. 
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Összefoglalva, az egyes szociolingvisztikai tényezők egymással is szoros kapcsolatban 

állva (illetve a nyelvtudás szintjével is összefüggve) határozták meg a kódváltás nyelvtani 

típusainak milyenségét és mennyiségét az erza–orosz kétnyelvűek beszédében. 

A dolgozat célja az erza–orosz kódváltás alapvető típusainak bemutatása volt, egyrészt a 

leggyakoribb kódváltásfajták számbavétele, másrészt a kódváltástípusok megoszlásának 

hátterében álló tényezők feltárása révén. A mélyrehatóbb elemzéshez fel szándékozom 

használni a 2008-as féléves mordóviai terepmunkám során gyűjtött adatokat, amelyeket 

részben egyéni interjúk, részben csoportülések során rögzítettem, valamint résztvevő 

megfigyeléssel egészítettem ki. 

 

JEGYZETEK 
1 Az erza-mordvin nyelv a finnugor nyelvcsalád finn-volgai ágába tartozik, a moksa mellett a másik mordvin 

nyelv. A moksa és az erza nyelvet összefoglalóan mordvin nyelveknek is nevezik, nyelvjárási, illetve 

nyelvi státuszuk megítélése ingadozik. Az anyanyelvi beszélők önmeghatározását tiszteletben tartva 

különálló nyelveknek tekintem őket. A 2002-es népszámlálási adatok szerint az erza és a moksa lakosság 

összlétszáma 843350, a két nyelv beszélőinek száma összesen: 614260, az erza–moksa megoszlásról 

hiteles és pontos adatok nincsenek. Forrás: http://www.perepis2002. ru/index. html?id=17 (2009. február 

11.). 
2 A terminusok magyar megfelelőit Bartha (1999) és Lanstyák (2005, 2006) alapján közlöm. 
3 A diaszpóra megnevezéssel a mordóviai gyakorlattal összhangban a Mordóvia határain kívül (pl. 

Csuvasiában vagy az Uljanovszki vagy a Szamarai területen) szórványban élő erzákra utalok. 
4 Az átírás a magyarországi mordvinkutatásban általánosan elfogadott és Mészáros (2000: 10–16) által 

ismertetett elveket követi. Ritkítottan jelölöm a kódváltott elemeket, illetve azok magyar megfelelőit. A 

példa után zárójelben az adatközlő sorszáma szerepel. 
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Grammatical types of code-switching in the speech of Erzya-Russian bilinguals 

BOGLÁRKA JANURIK 

In this paper, I analyze the grammatical aspects of Erzya–Russian code-switching behaviour 

on the basis of eight interviews. The aim of my research is to investigate the correlation 

between the grammatical types of code-switching and the speakers’ sociolinguistic 

background to define the main code-switching types and the factors affecting the quantity and 

quality of switches. Results show that B- and Z-types of switches are the most common. 
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Speakers using V-types are inclined to apply basechanging switches as well, depending on 

attitudes toward code-switching and proficiency in each of the languages. 
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ROMÁNIAI KÖZÖSSÉGEK – IDEOLÓGIÁK, ADATOK 



  

279 

 

 

Nyelvi ideológiák a romániai Bánságban 

 
PETTERI LAIHONEN 

 

l. Bevezetés 

Egy évtizede foglalkozom a romániai Bánság nyelvi helyzetével. A kutatásom a nyelvi 

ideológiák elméleti keretében próbál képet adni arról, hogyan látják a romániai bánsági nyelvi 

helyzetet az ott élők és mások. A jelen írásom célja bemutatni és összefoglalni kutatásaim 

elméleti hátterét, módszereit, anyagát és eredményeit. A korábbi írásaimra (pl. Laihonen 

2008) jellemző részletkérdések tárgyalása helyett a hangsúly az összegzésre, az 

általánosítható konklúziókra és másutt is hasznosítható módszertani tanulságokra tevődik át. 

Vitathatatlan tény, hogy a török hódoltság utáni Bánságban egy európai viszonylatban 

kivételesen soknyelvű és soknemzetiségű népesség élt és él együtt. Valamelyest az utolsó 

órában tart a régió többnyelvűsége, mivel a 2002-es népszámlálásban már csak kb. a lakosság 

16%-a vallja magát nem román anyanyelvűnek, 7%-a magyarnak, 2%-a németnek. A 

többnyelvű múlt ellenére a Bánság elkerülte a szociolingvisztika érdeklődését. Az egyéb 

területeken íródott tanulmányok sok történeti és mai adattal szolgálnak, de gyakran alapvető 

kérdésfeltevésük az, hogy egy adott kisebbség mennyire képes megőrizni a saját identitását és 

nyelvét (pl. Kupó 2002: 99). Kutatásommal, amely a Bánság többnyelvűségre irányul és 

empirikus, kvalitatív módszerrel készült, fel szeretném hívni a figyelmet erre a nyelvészetileg 

is igen fontos régióra. 

A kutatási kérdéseim rövid formában a következők: milyen nyelvideológiák fordulnak elő 

a kutatási anyagban? Az interjú hogyan befolyásolja az abban előforduló nyelvideológiákat, 

és az interjúkban milyen interakciós szerkezetekben fordulnak elő nyelvideológiák? Végül, 

mi jellemzi a Bánságról szóló értelmiségi írások nyelvről szóló diskurzusait? A kutatási 

kérdések egyfelől a terepmunka és a kutatási anyag alapján lettek kidolgozva. Másfelől a 

kérdések megfogalmazása követi a nyelvideológiákhoz és a társalgáselemzéshez kapcsolódó 

elméleteket és ezek fejlesztési lehetőségeit. 

A kutatás a mai Bánság Romániához tartózó területének északi részén folytatott 

terepmunkán alapul. A terepmunka eredménye számos interjú lett. A terepmunka első célja 

volt egy általános leltárt készíteni a helybeliek nyelvvel kapcsolatos vélekedéséről (vö. Gal 

1993). Az interjúkészítés során világossá vált, hogy az interjúban nagy befolyással van az 

előforduló vélekedésekre az interjúkészítő, a beszélők közti viszony, az interjú szerkezete, és 

az interjúkészítés közvetlen interaktív körülményei. Ezért érdemes közelebbről megvizsgálni, 

hogy az interjú maga hogyan formálja a megvizsgált nyelvi ideológiákat. Továbbá, 

nyelvideológiák kutatásában új kérdésként felvetődik a nyelvideológiák kibontakozó oldala, 

vagyis az a lehetőség, hogy a nyelvi ideológiák alkalmazkodnak az interakció 

szükségleteihez. Így vetődik fel az a gyakorlati és elméleti kérdés, hogy az interjúban milyen 

ismétlődő vagy jellegzetes interakciós szerkezetek kapcsolódhatnak a nyelvi ideológiákhoz. 

A bánsági terepmunka háttérében nem állt korábbi ismeret, hipotézis. A terepmunka után 

ismerkedtem meg a Bánsággal kapcsolatos írásokkal. A korábbi írások az interjúktól erősen 

eltérő képet adtak a Bánság nyelvi helyzetéről. Vagyis az eddigi írások a területen élő 

népcsoportokat egymástól izoláltan ábrázolják. Az interjúk ezzel szemben arról tanúskodnak, 

hogy a Bánságban élők a többnyelvűséget regionális identitásuk pozitív jellemzőjének tartják, 

továbbá anyanyelvükre nem helyeznek olyan nagy hangsúlyt. Ez a tapasztalat vezetett arra, 
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hogy a mindkettőnek jobb megértése érdekében az interjúkat összehasonlítsam a korábbi 

írásokkal. A harmadik kérdés arra az elméleti kérdésre is választ adhat, hogy az interjúkban 

előforduló nyelvideológiák milyen tágabb összefüggésekkel bírnak (vö. Heller 2007). 

 

2. Terepmunka és a kutatási anyag 
A kutatásom alapját egy hároméves (1998–2000) terepmunka adja a Lippa, Arad és Temesvár 

alkotta háromszög környékén. A finn kutatócsoport kb. 90 interjút készített a helyi 

lakosokkal. A bánsági terepmunka háttérében nem állt előzetes ismeret, hipotézisépítés. 

Ennek az előnye az, hogy innovatív szempontok kerültek elő, a hátránya az, hogy a kutatás 

anyaga nem annyira rendszerezett, mint egy előre megtervezett kutatásé. A finn terepmunka 

egy magyar terepmunkához társult: a Szegedi Egyetem Néprajzi Tanszéke Barna Gábor 

vezetésével feltérképezte a máriaradnai kolostorban található fogadalmi képeket és a 

képadományozás szokását. Az adományozókkal készült interjúkat felhasználtam a saját 

kutatásomhoz is. Az interjúk főleg magyar nyelvűek voltak és számuk kb. 100. Így a Bánság 

többnyelvűségéről összesen kb. 190, főleg magyar és német nyelven készült interjú alapján 

formálhattam képet. 

A kutatás anyaga és az anyaggyűjtés módja meghatározta a kutatás menetét is. Az interjúk 

legtöbbje élettörténeteket tárgyal, azonkívül elmondható, hogy Bánságban a nyelvi kérdések 

szinte elkerülhetetlenek. Az általam készített interjúk a nyelvi kérdésekre fókuszálnak, de a 

más céllal készült interjúk mindegyike tartalmaz valamilyen nyelvvel vagy nyelvekkel 

kapcsolatos vélekedést. A kutatás témaválasztásánál több irányzat szóba jöhetett, mégis a 

nyelvi ideológiák kutatása tűnt a legtermészetesebbnek. A felvett beszélgetések nem a 

bánságiak közti mindennapi kommunikációk, ezért a különféle nyelvjárási, nyelvtani vagy 

areális kutatások felhasználására erőltetettnek éreztem. A variációkutatást vagy a nyelvi 

attitűdök kutatását azért nem tartottam helyénvalónak, mert egy kérdőív összeállításához 

előzetes tudással kellett volna rendelkeznem a régióról, illetve nem használhattam volna a 

többi interjút. 

A kutatásban összehasonlítom az interjúkat magyar, német és román tudományos 

leírásokkal. Ezek az írások az interjúktól erősen eltérő képet adtak a bánsági nyelvi 

helyzetről, és emiatt már az elején világossá vált, hogy ezeket ugyanúgy lehet elemezni 

nyelvideológiák szempontjából. Olyan korabeli írásokra összpontosítok, amelyek az 

értelmiségi körökben általános használatban vannak. A nyelvideológiák kutatásában mind a 

népi, mind a „szakmai” vélekedés megvizsgálható a benne található nyelvről szóló 

előfeltevések szempontjából (pl. Irvine–Gal 2000). Az elemzett tudományos írások 

jellegzetesen nemzeti (magyar, német, román stb.) szempontból tekintenek a Bánságra. Így 

összehasonlítási alapot kínálnak a helyi szempontokat előtérbe helyező interjúkkal. Más 

szempontból az interjúk a népi vélekedést képviselik, az írások az értelmiségi diskurzusokat. 

 

3. Módszertan 

3.1. Nyelvideológiák 

A kutatásomat elsősorban nyelvideológiák kutatásaként határozom meg. Kroskrity (2000: 7) 

szerint a nyelvideológiák számos egymáshoz közeledő elméleti dimenzióból álló klaszterként 

foghatók fel. A nyelvideológia terminust Silverstein (1979: 193, a fordítások tőlem 

származnak) kezdte először használni, szerinte a nyelvideológiák „…A nyelvről szóló 

hiedelmek, amelyekkel a nyelvhasználók megmagyarázzák és megindokolják a 

megfigyelhető nyelvi struktúrát és nyelvhasználatot”. Ez a definíció a grammatikai jelenségek 
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ideológiai kapcsolataira, illetve a metanyelvi elemekre helyezi a hangsúlyt. Később Irvine 

(1989: 255) a társadalmi, politikai és kulturális dimenziókat helyezi előtérbe: „[a 

nyelvideológia] egy kulturális gondolatrendszer a társadalmi és nyelvi viszonyokról, azok 

morális és politikai vonatkozásaival együtt”. Gal (2002: 197) definíciója a nyelvvel 

kapcsolatos vélekedést, illetve a nyelvideológiák általános jellegét hangsúlyozza: 

 

A nyelvideológiák  kultúrafüggő fogalmak, amelyeket a résztvevők és megfigyelők 

hoznak a nyelvbe, gondolatok arról, hogy mire jó a nyelv, hogy mit jeleznek a nyelvi 

különbségek azokról az emberekről, akik ezeket használják, illetve hogy egyáltalában 

miért vannak nyelvi különbségek. Mind az egyszerű embereknek, mind a 

társadalomtudósoknak – nyelvészeknek, szociológusoknak, antropológusoknak – vannak 

nyelvi ideológiái. 

 

Ezt a definíciót követve próbálok átfogó képet adni a Bánság nyelvi helyzetéről kialakított 

értelmezésekről. Továbbá vizsgálatom tárgya ugyanúgy a népi vélekedés, mint a tudományos 

írások nyelvideológiái. 

Végül, egy szakirodalmi kitekintés kereteként Woolard és Schieffelin (1994: 55) még 

tágabb definíciót adnak a kutatásnak: „[a tudományterülethez tartoznak] az olyan kulturális 

elképzelések vizsgálatai, amelyek szólnak a nyelvről – a nyelv természetéről, szerkezetéről és 

használatáról –, illetve a kommunikatív viselkedésről mint egy kollektív norma 

beiktatásáról.” Ez a definíció tartalmazza a metanyelvi elemek kutatása mellett a 

metapragmatikai elemek vizsgálatát is. A nyelvhasználat szabályozásáról szóló elemek 

fontosak a vizsgálatomban egyrészt azért, mert a nyelvideológiák kibontakozó oldalát 

vizsgálom, másrészt mivel célom elemezni, hogy hogyan alkotják az interjúkban közösen a 

nyelvről szóló normákat. 

Verschueren (2004: 54) szerint a nyelvi ideológiák olyan metanyelvi elemek, amelyek 

minden nyelvhasználatot átszőnek. Gyakorlatilag nincs nyelvhasználat metanyelvi elemek 

nélkül. Az empirikus elemzésekben a nyelvi ideológiákat leginkább explicit metanyelvi 

diskurzusokként fogom fel (vö. Gal 1993). 

A nyelvideológiák olyan metanyelvi konstrukciók, amelyek természetesnek, magától 

értetődőnek, közös kulturális tudásnak számítanak. Ezekhez gyakran esszencialista módon 

állnak hozzá a beszélők. Az elemzés célja megmutatni, hogy a nyelvhasználók milyen 

jelentést tulajdonítanak az adott helyzetben egy adott nyelvről szóló fogalomnak, illetve 

milyen célból használják azt. A nyelvi ideológiák kutatása jellegzetesen diskurzuselemzés, 

amely az attitűdvizsgálatoknál mélyebb metanyelvi, illetve metapragmatikai jelenségek 

elemzését jelenti. A saját kutatásomban interakció-kutatáshoz is folyamodtam, mivel a nyelvi 

ideológiákat nem állandóknak, hanem kibontakozó jelenségként láttam az interjúk alapján. 

A nyelvi ideológia fogalmát használók elhatárolódnak attól, hogy a nyelvi ideológiákat 

„hamis” tudatként határozzák meg, azaz a nyelvi ideológiák nem a valóság (vagy igazság, 

tények stb.) hamisítása. Vagyis a kutatás nem foglalkozik a nyelvi ideológiák 

valóságalapjával, hanem például az elemzett nyilatkozatokat a nyelvről szóló lehetséges 

vélekedésnek tartom, amelyet együtt elemzek az előfordulási kontextusával, de nem állítom 

szembe tudományos tényekkel. A babonák, mítoszok, „tudománytalan elméletek” elemzése 

így módszertanilag nem tartozik hagyományosan a nyelvideológiák körébe. 

 



  

282 

 

3. 2. Társalgáselemzés 

Moermann (1989: 9) szerint „azoknak, akik a beszéd alapján szeretnék tudni, hogy mit 

gondolnak az emberek, azt kell vizsgálni, hogy hogyan befolyásolja a beszélgetés szerkezete 

azt, amit az emberek mondanak”. Ebből a célból kiegészítettem a nyelvi ideológiák 

szempontjait a társalgáselemzés (ang. Conversation Analysis, lásd Laihonen 2003) 

módszertanával. A társalgáselemzés segítségével lehet legjobban bemutatni, hogy a nyelvi 

ideológiáknak az interjú milyen kontextust kínál, illetve hogy milyen interaktív szerkezetek 

jellemzik a nyelvről szóló beszédet. 

A következőben szeretném két példával illusztrálni, hogy egy adott interjúrészlet 

értelmezéséhez miért fontos az interaktív szerkezet figyelembevétele. Az interjúkban 

szokványos, hogy az interjúalany megnyilatkozása után az interjúkészítő például igen, értem 
kifejezéssel nyugtázza az interjúalany beszédlépését. Ezek neutrális kifejezések, általában 

folytatásra serkentik az interjúalanyt. Bizonyos ponton viszont hosszabb beszédlépéssel fog 

válaszolni az interjúkészítő (a transzkripciós jelek leírását lásd Laihonen 2008): 

 

1. példa 
l IK: öö ha én kérdezhetek miért ment ném- miért 

2  ment német iskolába tanul[ni] 

3 IA:  [igen] 

4 IK: =vagy- 

5 lA: =mert az én apukám félig- szóval ő 

6  félig német az apja után német 

7  de az anyukám szintén az apja után német 

8  úgyhogy mink felnőttünk két- szóval három 

9  nyelvvel a románnál- német magyar román (.) 

10  és akkor mivel itt XX-on ↑laktunk 

11  a német iskola öt percre van ↑innen és 

12  akkor persze hogy ide adtak 

13 →IK: leg- a legpraktikusabb 

14 IA: a legpraktikusabb igen 

15 IK2: és az osztály- az osztálytársaid azok… 

 

Az interjúalany narratíváját az interjúkészítő „a legpraktikusabb” kifejezéssel 

összefoglalja. Ez az összefoglaló olyannak tűnik, amivel az interjúalany egyetérthet. Az 

egyetértést az interjúalany kifejezésre is juttatta azzal a szokványos szerkezettel, hogy a 

kifejezést ismétli (14-es sor). Egy lehetséges elemzés lenne, hogy gyakorlati okok döntötték 

el az iskolaválasztást. Pedig egy ilyen típusú, az interjúkészítőtől elhangzott összefoglalás 

jellegzetesen bizonyos dolgokat kiemel, másokat háttérbe szorít (Heritage 1985: 102). Ebben 

az esetben a narratíva elején (5–9) előforduló fejtegetések a nyelvi identitásról maradnak 

tisztázatlanul. A tankönyvek arra buzdítanak, hogy az interjúkészítő szolidáris legyen az 

interjúalannyal. Emiatt nagyon gyakoriak a fentihez hasonló összefoglalások: 

 

2. példa 
1 IK: a hugai gyerekei azok tud- (.) 

2  tudnak magyarul?  

3 IA: hát tudnak magyarul mer beszél a húgom 

4  velük (.) persze mer én is most máran 

5  beszélek vele nagyon keveset tudott 

6  ez a kislány már huszonegy éves (.) 
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7  de keveset tudott most már egész jól 

8  beszél már mer egy éve itt van nálam 

9  most a második éve (.) mindég magyarul 

10  beszélünk s sokat tanul. (.) leírta a 

11  Miatyánkat magyarul ↑hogy diktáljam 

12  le az Üdvözlégyet, (.) vizsga előtt azt 

13  mondta mindég magyarul, (.) úgyhogy 

14 →IK : Ezt ő-ő kérte hogy magyarul [beszéljenek] 

15 IE:  [ő kérte kérte] 

16 →IR: vagy maga eről- eről[tette egy kicsit?] 

17 IE:  [↑nem ő kérte ő] 

18  kérte (.) nem én nem erőltetek senkit (.) 

19  nem szokásom erőltetni. se heh 

20  kényszeríteni hogy ezt most így kell 

21  nem nem, (---) ha akarod jó ha nem 

22  úgy is jó, (.) azt mondják nem szabad 

23  senkit kényszeríteni meg erőltetni. (.) 

24  mindenki kell érezze hogy ↑na akarom 

25  vagy nem akarom nem (.) kényszerből (.) 

26  s úgyhogy ő mondta (.) mer látta hogy 

27  mindég imádkozok @na *hai învaţă-mă 

28  şi pe mine la Tatăl nostru*@ akkor kezdte 

29  magyarul olyan szépen mondja magyarul, 

30  (.) már beszél éppen mindent nem ért de 

31  azért elég jól beszél magyarul. (0.8) 

32  megtanult (.) még ez is amelyik itt 

33  van ez is románul kezdte nem is perfektül 

34  beszél magyarul de még éppen nem nagyon 

35  tud magyarul de mondja románul mért amúgy 

36  is nekem végül is nem csak ez (--) számít 

 

Itt az interjúkészítő először szokványos, szolidáris módon értelmezi az interjúalany 

megnyilatkozásait. Az interjúkészítő kifejezését (14-es sor) az interjúalany részben 

megismétli (15-ös sor). Ez után mondhatnánk például azt, hogy csak akkor beszélnek egy 

román domináns kétnyelvűvel magyarul, ha az illető ezt indítványozza. Az interjúkészítő itt 

viszont egy provokatív kérdést tesz fel: lehet hogy az interjúalany erőltette a magyar nyelv 

használatát? Az interjúalany rögtön tagadja ezt, utána pedig részletezi, hogy a lány, aki 

hozzákerült, hogyan kezdte használni a magyar nyelvet. Annak ellenére, hogy az interjúalany 

tagadja, hogy ő erőltette volna a magyar nyelv használatát, hajlamosak vagyunk mint 

elemzők azt hinni, hogy tényleg erőltette (akiknek lejátszottam a részletet, mindannyian ezen 

a véleményen voltak). Végül is a kutatásom szempontjából nem az a lényeg, hogy erőltette-e 

vagy sem (amit szerintem nem tudhatunk), hanem az, hogy hogyan beszélnek az interjúkban a 

nyelvvel kapcsolatos dolgokról. 

A két példa módszertani tanulsága a következő: ha az első példa alapján azt állítjuk, hogy 

gyakorlati okok alapján választották az iskola nyelvét, az biztosan túláltalánosítás. Ezt az 

interpretációt ugyanis az interjúkészítő adta az interjúalany szájába. Az interjúalany azért 

egyezett bele, mivel ez mindenféle kommunikációs és társadalmi normának megfelelő, 
neutrális összefoglaló. Ezzel együtt kibontatlan témaként marad az interjúban például a nyelvi 

identitás szerepe az iskolaválasztásnál. A második példában viszont olyan provokatív 

interpretációt kínál az interjúkészítő, ami után az interjúalany hosszasan védekezik az ellen, 



  

284 

 

hogy ő egy olyan ember lenne, aki másokra erőlteti a magyar nyelvet. Itt a provokatív kérdés 

a téma alaposabb tárgyalására vezet. Mind a két példában az interakciós szerkezet határozza 

meg a nyelvről szóló megnyilatkozásokat. 

 

4. A kutatás eredményei 
A kutatás eredményeit kutatási kérdésekre bontva foglalom össze: 

1)  Milyen nyelvideológiák fordulnak elő a kutatási anyagomban?  

A magyar interjúalanyoknak a magyar nyelvvel kapcsolatos vélekedésére jellemző, hogy 

pozitív emocionális jelzőket használnak a magyar nyelvet illetően, viszont ritkán 

tulajdonítanak neki instrumentális hasznot. Továbbá, a saját magyar nyelvváltozatukat 

negatívan értékelik. Vagyis „kevertnek”, „nem tisztának” tartják a helybeli nyelvváltozatot és 

alacsony társadalmi értéket tulajdonítanak neki, főleg a magyarországi magyarhoz képest. 

A német nyelvet viszont a bánsági magyarok és a németek magas presztízsű nyelvnek 

tartják. A német nyelvet egyrészt a vélt nemzetközi haszna miatt, másrészt a helyi identitás 

kifejezőjeként értékelik pozitívan, ugyanakkor mint a Bánságból eltűnő nyelvről beszélnek 

róla. 

A román nyelv hivatalos, tanulandó és különféle helyzetekben kötelezően használandó 

nyelvként kerül említésre. Ugyanakkor általános a vélekedés, miszerint a helyi magyar 

nyelvváltozat, a román nyelvű elemek miatt, „kevert”. 

A többnyelvűséget az interjúkban mindig természetesnek és kívánatosnak értékelik. A 

bánsági egynyelvűeket gyakran szándékos, rosszakaratú, mások nyelvét beszélni/tanulni nem 

akaró emberekként ábrázolják. Ha viszont említésre kerül egy konkrét helyzet, ahol 

találkoznak egynyelvű emberekkel, akkor ezek a vélemények háttérbe szorulnak. Például 

gyakori, hogy egy bánsági család magától értődően csak a román nyelvet használja, ha egy 

román családtag jelen van. 

2)  Az interjú hogyan befolyásolja az abban előforduló nyelvideológiákat,  

és milyen interakciós  szerkezetekben fordulnak elő nyelvideológiák az  

interjúkban?  

Az interjúkban az interjúkészítő és az interjúalany közösen hozzák létre a nyelvről szóló 

diskurzust. Ezért a nyelvideológiák vizsgálatakor az interakciós szerkezetet fontos figyelembe 

venni. Az interjúkban bizonyos nyelvideológiákat megformáló interakciós szerkezetek 

jellegzetesek. Először is, a kérdés–válasz–válasz értékelése  szerkezet nagy befolyassál 

bír a nyelvideológiák megformálása szempontjából. Például egy válasz irányulhat a 

kérdésben rejlő feltevések tagadására. Továbbá egy vita (pl. két adatközlő között) rámutathat 

a nyelvideológiák változataira. Olyan interjúkban, ahol az interjúkészítő magyarországi 

magyar, találtam egy különös, rutinszerű javításszekvenciát. Ebben az interjúkészítő és az 

interjúalany együtt kijavítják az interjúalany beszédében megfigyelt kifejezést. A kifejezést 

együttesen „kevertnyelvűnek” minősítik, az interjúalany a szekvencia végén tipikusan 

bocsánatot kér. Ezzel a szekvenciával a beszélők együtt létrehoznak és megerősítenek egy 

kommunikációs normát, amely szerint egy interjú alkalmával a nem sztenderd kifejezések 

kerülendők. 

3)  Mi jel lemzi a Bánságról szóló értelmiségi írások nyelvről szóló 
diskurzusait?  

Gal (2008) szerint a nemzeti diskurzusok nem adnak hű képet a helyi beszélők nyelvi 

ideológiáiról. A Bánság esetében is igaz, hogy az elit írásaiban néha az interjúkhoz 

viszonyítva másképpen ábrázolják a Bánságban beszélt nyelveket. 
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Az interjúkban a többnyelvűség eszményi állapotként kerül említésre. Viszont a magyar, 

román és német írásos források különféle nyelvek küzdőtereként mutatják be a Bánságot. 

Gyakran nemzeti szempontból számot adnak az adott nemzetiség történetéről, illetve az adott 

nyelv „nyereségeiről és veszteségeiről”. Ezzel ellentétben néhány helybeli kutató, az 

interjúalanyokhoz hasonlóan, a többnyelvűséget a regionális identitással kapcsolja össze. 

A bánságiak anyanyelvhez kapcsolódó vélekedései hasonlóak a (hagyományos) magyar 

nyelvészeti-nyelvművelői vélekedésekhez: vagyis a magyar anyanyelvűek a magyarországi 

idealizált sztenderdet tarják mintának, és a saját anyanyelvváltozatukat önkritikával illetik 

(„nem tiszta”, „kevert”). Egy bánsági jellegzetesség lehet, hogy az adatközlőknél a német 

nyelv helyi változatai a helyi identitás (pozitív) elemeként kerülnek említésre. Ez 

hasonlóságot mutat a német írásokkal, amelyek a magyar írásoknál kevésbé 

sztenderdközpontúak. 

 

5. Konklúziók helyett 

A jelen írás dióhéjban ad képet a Bánság nyelvideológiáiról szóló kutatásaimról. Igyekeztem 

bemutatni kutatásom empirikus és elméleti céljait, eddigi eredményeit. A kutatásom elején 

azzal foglalkoztam elsősorban, hogy leltárt készítsek az interjúkban és az írásokban 

előforduló nyelvideológiákról. Itt magyar viszonylatban viszonylag elhanyagolt témaként a 

többnyelvűséggel és az egynyelvűséggel kapcsolatos vélekedésekkel is foglalkoztam. Később 

a hangsúly elméleti kérdésekre került át. Itt a nyelvi ideológiák interakcióban kibontakozó 

oldalát tartottam leginkább érdekes teoretikus kísérletnek. 

Mind az empirikus, mind az elméleti oldalon maradtak nyitott kérdések. A kutatási anyag 

nem adott lehetőséget többek között a román többség nyelvideológiáinak a vizsgálatára. 

Továbbá Briggs (1986) világosan rámutat arra, hogy bizonyos kérdések nem vizsgálhatók 

interjúk alapján. Egy hosszabb, résztvevő megfigyelői munka kínálhatna további 

szempontokat a bánsági magyarok nyelvideológiáihoz. Az elméleti oldalon pedig nyitott 

kérdés maradt az a nézet, hogy az interjúkban előforduló nyelvideológiák nem elemezhetők 

csupán az adott interjú kontextusában (Heller 2007). Vagyis a mai diskurzusok megértéséhez 

szükséges a múlt diskurzusainak a figyelembevétele. Egy jövőbeli elemzés feladata lehetne 

annak kimutatása, hogy hogyan alkalmazható ez a dimenzió az interakció-kutatás 

szempontjaival együtt. 
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Language Ideologies in the Romanian Banat 

PETTERI LAIHONEN 

This study provides a summary of my research on language ideologies in the Romanian 

Banat. I use interview data from a fieldwork among the Hungarian and German inhabitants. 

This data is compared to intellectual writings. In the analysis of interviews, conversation 

analysis is used, among others, in order to analyse the emergent character of language 

ideologies in interviews. The results include that in the Banat multilingualism is considered 

ideal, however the intellectual writings tend to emphasize conflict, and, that the local 

Hungarian variety is seen negatively both by its speakers and by Hungarian intellectuals, 

whereas the local German variety is considered as a valued part of the regional identity. 
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Nyelvjárás és köznyelv: székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási tudatosságának 

vizsgálata 

 
LUKÁCS CSILLA 

 

1. Bevezetés 

A nyelvjárási környezetű székelyföldi középiskolások nyelvi/nyelvjárási tudatosságát a 

nyelvhasználati szokásaikról alkotott véleményük alapján vizsgálom. Tanulmányomban a 

feltáró módszerként alkalmazott – 45 nyílt és zárt kérdésből álló – kérdőív azon nyelvi adatait 

elemzem, amelyek a beszédhelyzet  és a nyelvhasználat  összefüggéseit tárják fel. Így a 

nyelvi viselkedés, nyelvi identitástudat, nyelvhasználat témakörét az alábbi aspektusokból 

próbálom megragadni: 1) a tanulók – önbevallásuk szerint – képesek-e a kódváltásra, 

kódválasztásra? Ha igen, milyen szociológiai és szociokulturális tényezők befolyásolják a 

nyelvváltozatváltást, a nyelvváltozat-váltogatást? 2) Mely azonnyelvi változatokat (normatív 

változatok – regionális köznyelv; társadalmi változatok: életkori nyelvváltozatok – diáknyelv, 

ifjúsági nyelv; területi változatok – székely nyelvjárás) használják gyakrabban; milyen 

beszédhelyzetekben/ nyelvhasználati színtereken? A nyelvjárási tudatosság, valamint a nyelvi 

kontroll mennyire erőteljes nyelvhasználatukban? 3) Hogyan vélekednek saját nyelvjárási és 

köznyelvi kompetenciájukról, illetve a nyelvjárások használatának helyénvalóságáról? 

A kérdés- és problémafelvetés fontosságát azon nyelvi tény igazolja, mely szerint: 

kisebbségi beszélőközösségekben az anyanyelv jövője múlhat a nyelvhasználók nyelvi 

tudatosságán, nyelvi/nyelvjárási attitűdjén (lásd Bartha 1999: 123–126; Kiss 1990: 41, 2000: 

193, 2001: 251–252, 2004: 233; Kozik 2004: 93; Minya 2005: 22; Péntek 2003: 33; Sándor 

1995: 135), hiszen sok esetben a nyelvjárás az egyetlen biztosan birtokolt anyanyelvi 

változat. Ilyen körülmények között a nyelvjárás megbélyegzése az anyanyelv stigmatizálását 

jelenti, amelynek előbb vagy utóbb – az anyanyelvmegtartás szempontjából – egyértelműen 

negatív következményei lesznek. Ez halmozottan igaz a felnövekvő nemzedékre, az önmaga 

identitását kereső fiatal korosztályra. 

 

2. Az empirikus kutatás eredményeinek bemutatása 

A kutatás lebonyolítása 2003–2006 között történt, személyesen osztottam szét a kérdőíveket, 

két székelyföldi megye (Hargita és Kovászna) 8 városának 15 középiskolájában. Mindegyik 

városban egy jóhírű elméleti és egy átlagos szakközépiskola diákjai közül választottam egy-

egy 9. és 12. osztályt (n= 1113). Az elméleti iskolákban figyelembe vettem a tagozatokat is 

(reál és humán tagozat), így ott 4-4 osztályt vizsgáltam. Egy városban tehát összesen 6 

osztályt vontam be a vizsgálatba: elméleti reál 9. osztály, elméleti humán 9., elméleti reál 12. 

osztály, elméleti humán 12., szakközépiskola 9. osztály és szakközépiskola 12. osztály. 

 

2.1. Az első kérdésre („Szerinted mindenkivel és minden helyzetben egyformán 

beszélsz?” ) adott válaszok azt bizonyítják, hogy az adatközlők 65,6%-a (n=730), 

önbevallása szerint, különbözőképpen beszél bizonyos beszédhelyzetekben. 33,8% (n=376) 

úgy véli, hogy – körülményektől függetlenül – azonos a nyelvhasználata; 0,6% (n=7) nem 

válaszolt a kérdésre. A kérdés alpontjában („Ha nem: Mitől függ a beszédmódod? ”) 

rákérdeztem a nyelvhasználatukat befolyásoló tényezőkre. Az általuk (n=730) megadott 

tényezők alapján öt kategória-csoportot állítottam fel, melyeket – megoszlási gyakoriságuk 

szerint – csökkenő sorrendben ismertetem, példákat idézve tőlük. 
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a) a legtöbben (63,28%; n=462) a beszédpartnert tekintik meghatározónak a 

nyelvhasználatban. Pl: „Attól függ, hogy kivel beszélek”, „Attól függ, ki az illető”. 

b) Ezt követi – számottevő különbséggel (20,13%, n=147) – a beszédpartner és a 

körülmény, az élethelyzet együttes szerepe: „Attól függ kivel és hol beszélek”. 

c) a pillanatnyi lelkiállapot is befolyásolja beszédmódjukat (8,21%; n=60): „Néha függ a 

kedvemtől”, „Attól függ, milyen a hangulatom”. 

d) Önmagában csupán a helyszínt kevésbé meghatározónak vélik (4,79%; n=35): „Attól 

függ, hol beszélek”. 

e) Legkisebb hatásfoka a beszédtémának van (3,56%; n=26): „Attól függ, hogy milyen 

kapcsolatban állok az illető személlyel, és mi a beszéd témája”. 

A továbbiakban megvizsgáltam, hogy a beszédpartner mely jellemzőit tekintik a 

legfontosabb nyelvhasználat-befolyásoló tényezőnek. A válaszokat kategóriákba soroltam 

(néhány csoport között azonban átfedés van). 

(1) Leggyakoribb a beszédpartnerrel való kapcsolat jellege; a szimpátia-viszonyok 

(43,04%, n=199). Válaszaikban öt jelentős referenciacsoport különíthető el: barátok, család 

(testvérek, szülők/nagyszülők), tanárok, idegenek és magyarországiak. Pl.: „A barátaimmal és 

a családommal nyíltabban beszélek, a tanáraimmal hivatalosabb módon”; „Nem egyformán 

beszélek a tanáraimmal, a szüleimmel vagy barátaimmal. A tanárokkal irodalmi nyelven, míg 

a szülőkkel és barátokkal bátran beszélhetek nyelvjárásban is”; „Tanáraimmal illedelmesen 

beszélek, diáktársaimmal közvetlenebb vagyok. Tanároknak, felnőtteknek nem mondom pl. 

suli, hanem iskola”. 

(2) A következő kategória – a beszédpartner életkora (23,95%, n=111) – szorosan 

összefügg az előbbivel, mégis érdemesnek találtam elkülöníteni. Pl. „A beszédmódomat 

aszerint választom meg, hogy ki az a személy akivel beszélek, pl. velem egykorú személlyel 

barátságosabban beszélek, mint egy idősebbel”; „Ha egy felnőttel beszélek, jobban 

odafigyelek a beszédmódomra, ha egy kisgyerekkel, akkor »lealacsonyodok« az ő szintjére”; 

„A barátaimmal másképp beszélek, mint a szüleimmel, a tanáraimmal vagy bármely felnőttel, 

mert több tiszteletet érdemelnek kortársaimnál”; „Ha egy felnőttel beszélek, akkor 

tiszteletben tartom a korkülönbséget, tisztelettudóan és visszafogottan beszélek, de a 

barátaimmal felengedettebb vagyok”. 

(3) A beszédpartner státusa; hierarchikus viszonyok (12,94%, n=60): „Attól függ, hogy 

kivel beszélek, az a személy hozzám képest milyen rangban van”; „A tanárokkal, fontos 

emberekkel szépen beszélek, szebben, mint ha egy baráttal beszélnék”; „A partnertől függ. 

Például egy tanárommal, vagy igazgatómmal nem használom azt a nyelvezetet, amit egy 

diáktársammal”. 

(4) A beszédpartner által közvetített magatartásforma, a beszédpartner modora (10,03%, 

n=46): „A másik ember viselkedésétől, mimikájától, gesztusaitól függ”. 

(5) A beszédpartner iskolázottsága, műveltségi szintje (4,85%, n=22): „Ha műveltebb 

vagy idősebb egyénnel beszélek, jobban odafigyelek a nyelvhasználatomra”; „Az illető 

környezettől és annak a személynek a tanultságától függ a beszédmódom”; „Tanárokkal, 

műveltebb emberekkel, igyekszem választékosan beszélni”. 

(6) A beszédpartner lakóhelyének típusa, helye (3,88%, n=18) – különös tekintettel az 

anyaországi beszélők nyelvhasználatára, illetve a nyelvjárási beszélőkre: „A beszédmódom 

attól függ, hogy a személy városi vagy falusi, magyarországi vagy székelyföldi”, „A 

magyarországiakkal választékosabban beszélek, mivel félek attól, hogy nem értik meg azt, 
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amit mondani szeretnék”, „Próbálok úgy beszélni, hogy megértsenek, pl. egy 

magyarországinak nem mondok olyan szavakat, amiket nem ért meg, pl. murok, pityóka”. 

(7) A beszédpartner neme (1,3%, n=6): „A lányokkal szebben beszélek, mint a fiúkkal, és 

a szép lányokkal is szebben, mint a csúnyákkal”, „Attól függ, kivel beszélek: egy Mariskával 

biztos nem úgy beszélek, mint egy haverommal”; „Ha ismerem a személyt rendesen, 

cimboráson beszélek, ha udvarlok, akkor kedvesebben”. 

Összefoglalásként megállapítható, hogy az adatközlők nyelvhasználati szokásai – 

összességében tekintve – személyiségorientáltak; illetve ebben az életkorban a 

beszédpartnerhez való érzelmi viszonyulás különösen meghatározza a nyelvi viselkedést, 

ugyanis a legtöbb tanuló (43,04%, n=199) nyelvhasználatát a beszédpartnerhez fűződő 

kapcsolata, a szimpátia-viszonyok befolyásolják. 

 

2.2. A kérdőív további kérdéscsoportja a tanulók saját nyelvhasználati kompetenciáiról 

megfogalmazott reflexiókat vizsgálja, melyekből kiragadtam egy kérdéspárt: „Te is  tudod 

használni a köznyelvet?”/„Te beszélsz nyelvjárásban? ” A nyert adatokból 

megtudjuk, hogy a tanulók 95,8%-a (n=1066) képes használni a köznyelvet/regionális 

köznyelvet; 2,2% (n=25) viszont nem használja azt. Nem válaszolt: 2% (n=22). A tanulók 

46,7% (n=520) beszél nyelvjárásban, 49,6%-uk (n=552) viszont azt állítja, hogy nem 

használja a tájnyelvet. Nem válaszolt a kérdésre a tanulók 3,7%-a (n=41). 

 

2.3. A köznyelv/regionális köznyelv és a nyelvjárás használatának gyakoriságát vizsgáló 

kérdés („Melyik nyelvváltozatot használod ál ta lában: a  magyar köznyelvet,  

székely nyelvjárást,  egyéb nyelvjárást? ”) eredményei azt mutatják, hogy – 

önbevallásuk szerint – a tanulók több mint fele (58,8%, n=654) a köznyelvet, 34,4%-a 

(n=383) a székely nyelvjárást használja. 3,6% (n=40) mindkét nyelvváltozatot bejelölte. Nem 

válaszolt a kérdésre: 3,2% (n=36). Néhány tanuló a székely nyelvjárási régió 

nyelvjáráscsoportját nevezte meg általában használt nyelvváltozataként, így: az udvarhelyit, 

az alcsíkit, felcsíkit és a gyergyóit. 

 

2.4. Az 5. kérdés („Melyik nyelvváltozatot használod a  kettő  kö zül az  alábbi 

helyzetekben? ”) a beszédhelyzet és a nyelvhasználat összefüggéseit vizsgálja, olymódon, 

hogy – táblázatos formában – felsorakoztatja a két pólus (privát–familiáris és közéleti–

nyilvános) lehetséges beszédhelyzeteit. A tanulóknak be kellett jelölniük a két nyelvváltozat 

(nyelvjárás és magyar köznyelv) közül azt, amelyikről úgy vélik, hogy leggyakrabban 

használják az adott szituációban. Az eredmények világosan szemléltetik (lásd 1. táblázat), 

hogy a nyelvjárások használati színterei a privát–familiáris területre szorultak vissza, ugyanis 

a legtöbb tanuló (44,6%-a, n=469) azt gondolja, hogy családi környezetben használja a 

nyelvjárást. Ebben a beszédhelyzetben közel azonos arányban használják a nyelvjárást, illetve 

a köznyelvet, azaz az adatközlők közel fele (47,6%-a, n=530) köznyelven, 44,6%-a (n=496) 

nyelvjárásban beszél. A köznyelvet használók száma csupán 3%-kal haladja meg a nyelvjárás 

használatát ezen a színtéren. 
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1. táblázat 

A beszédhelyzet és a nyelvhasználat megoszlása (n=1113) 

 

 

A nyelvjárási nyelvhasználat gyakoriságát tekintve az iskolai közegben, a barátokkal való 

kommunikáció (38,6%, n=430) következik, melyet – ugyan az előbbiekhez képest nagyobb 

százalékbeli különbséggel – a nyilvános, de közvetlenebb nyelvhasználatot megkívánó 

szórakozóhelyen történő nyelvhasználat (25,2%, n=281) követ. Idegen magyarajkúakkal 

(19,2%, n=2l4), lelkésszel/pappal (19,2%, n=214), magyarországiakkal/Magyarországon 

(16,8%, n= 187), illetve üzletben (16,7%, n= 186) hasonló százalékos megoszlásban – 20% 

alatt – használják a nyelvjárást. Kevésbé beszélnek nyelvjárásban tanárokkal (11,9%, n=132), 

magyartanárokkal (11,7%, n=130), illetve orvosi rendelőben (10,7%, n= 119). Legkevésbé 

(csupán 7,4%, n=82) hivatalos helyen (rendőrségen, polgármesteri hivatalban) használják a 

nyelvjárást, ami – valószínűleg – a román államnyelv használatával is összefüggésben áll, 

még tömbmagyarság esetén is. 

Az eredmények alapján kijelenthetjük, hogy a székelyföldi középiskolások –önbevallásuk 

szerint – a formális, közéleti-nyilvános beszédhelyzetekben a regionális köznyelvet, míg az 

informális, fesztelen, bizalmas környezetben a nyelvjárást használják. 

 

2.5. A tanulók nyelvhasználati tudatosságát, nyelvi kontroll képességét vizsgáló kérdés 

(„Előfordul ,  hogy szándékosan kerülöd a  nyelvjárásias 

nyelvhasználatodat? ”) eredményei szerint a tanulók több mint fele (59,7%-a, n=665) nem 

kerüli a regionális nyelvhasználatát, 38,3%-uk (n=426) viszont bizonyos helyzetekben 

mellőzi azt. Az igennel válaszolóknak a kérdés alpontjában („Ha igen:  Nevezz meg 

olyan helyzeteket,  amikor igyekszel  elkerülni a nyelvjárásias 

nyelvhasználatodat? ”) meg kellett nevezniük azokat a beszédszituációkat, amelyekben 

nem tartják helyénvalónak a nyelvjárásias beszédmódot. A nyert adatok többnyire 
megegyeznek az előbbi kérdésre („Melyik nyelvváltozatot használod a ket tő  közül  

az alábbi helyzetekben? ”) adott válaszokkal, azaz a legtöbben hivatalos helyen, 

iskolában (különösen magyarórán), idegenekkel, városiakkal, magyarországiakkal, valamint 
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műveltebb, iskolázottabb beszédpartnerrel való kommunikációs helyzetben óvakodnak a 

nyelvjárás használatától. Pl: „Kerülöm a tanáraim társaságában; doktornál, polgármesteri 

hivatalban nem használom, és nem is illik ott nyelvjárást alkalmazni”; „Kerülöm a 

nyelvjárást, ha az osztályban vagyok, mert túl sok ott a városi”; „Kerülöm az iskolában a 

barátokkal való beszélgetésnél; ez nehezebb, mert közvetlenebbek vagyunk, és néha a 

családban megszokott módon beszélünk”; „Kerülöm, ha okos emberekkel beszélgetek”; 

„Órákon igyekszem elkerülni, pl. nem mondom, hogy szalmapityóka, hanem szalmakrumpli”; 

„Kerülöm olyan helyzetben, ahol esetleg emiatt lenéznének vagy kiközösítenének egy 

bizonyos társaságból”; „Igyekszem elkerülni nyelvjárásias beszédemet, pl. magyarórán”; 

„Van amikor a magyarországiak előtt igyekszem a köznyelvet használni, mert félek, hogy 

lenéznek”; „Amikor olyan emberek között vagyok, akik biztos, hogy kicsúfolnának beszédem 

miatt”; „Amikor az iskolában vagyok, próbálkozom elkerülni, mert a barátok kinevetnek, ha 

nyelvjárásban beszélek”. A válaszokból nyilvánvaló, hogy azon tanulók, akik igyekeznek 

elkerülni a nyelvjárásias nyelvhasználatot, önvédelmi reflexből teszik, hiszen igen nagyfokú a 

kigúnyolástól, a kiközösítéstől való szorongás- és félelemérzetük. A nyelvjárási beszédmód 

helyénvalóságáról való metanyelvi ismereteiket a szűkebb és tágabb közösségük írott és 

íratlan viselkedési szabályaiból eredeztetik, amelyek – sajnos –bővelkednek nyelvi 

sztereotípiákkal, előítéletekkel, stigmatizáló nézetekkel. 

 

2.6. A továbbiakban a nyelvjárási beszélőkről („Mi a véleményed azokról,  akik 

mindig és mindenhol  nyelvjárásban beszélnek? X -el je löld be azt a 

kijelentést ,  amellyel a legnagyobb mértékben egyetértesz! ”) megfogalmazott öt 

attitűdkijelentést kellett megítélniük. A megkérdezettek közül legtöbben (60,6%, n=675) a 

„Bátran vállalják hovatartozásukat”, legkevesebben (13,8%, n=154) az „Elmaradottnak, 

»falusiasnak tartom«„ kijelentést fogadták el. Ugyanakkor a „Nem ismerik a köznyelvet” 

kijelentést is nagymértékben (82,7%, n=921) elutasították. 38,3%-uk (n=426) gondolja úgy, 

hogy „Nincs szükségük rá, hogy másképpen beszéljenek”. Az „egyéb” válaszlehetőséggel 

kibővíthették az attitűd sort. (i) A legtöbben az elsődleges nyelvi szocializációra utaltak. Pl: 

„Ilyen környezetben nőttek fel, és ez a természetes nekik”, „Azt szokták meg kiskoruktól 

kezdve”; „Ők is emberek, ha másképp beszélnek is, elfogadjuk őket”. (ii) Néhányan az 

iskolázottság, műveltség hiányát okolják: „Iskolázatlanok, műveletlenek”; „Nem olyan 

műveltek, nincs végzettségük és vidéken laknak, de nem azt jelenti, hogy tiszteletlenek”; 

„Még lehet igen úriasnak tartják a köznyelv használatát”. (iii) Mások a köznyelv presztízsére, 

fontosságára hivatkoznak: „Néha azért jó, ha a köznyelvet használják, ez csak előnyükre 

vállhat”; „Mindennek megvan a helye és az ideje. Szerintem a nyelvjárásban beszélő emberek 

is tudnak normálisan beszélni, hogyha szükséges, és persze, ha akarnak, mert nem mindegy 

egy meghallgatáson (pl. állás) vagy interjú stb. készítésekor, hogyan beszélünk”; „Saját 

hasznukra válna, ha megtanulnák a köznyelvet is, de nem szabad megkülönböztetni őket, 

mert anyanyelvünk egy tájnyelvi változatát használják”; „Szerintem egy öreg székelyember 

ne szégyellje nyelvjárását, de van amikor egy kicsit kéne változtatni”. Az attitűdkijelentések 

megítélése alapján megállapíthatjuk, hogy a tanulók pozitívan viszonyulnak a nyelvjárási 

beszélőkhöz, ugyanis a negatív értékítéletű kijelentéseket a legtöbben elutasítják. 

 

2.7. A „Szerinted a  kiej tést  tudatosan lehet -e  alakí tani? ” kérdésre kapott 

eredmények azt mutatják, hogy a tanulók nagy része (78,3%, N=871) a kiejtést tudatosan 

alakítható jelenségnek tartja. 17,2% (n=191) szerint nem változtatható a kiejtés. Nem 
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válaszolt a kérdésre: 0,6% (n=51). A legtöbben (62,8%, N=699) úgy vélik, hogy a 

kiejtésalakítást a „beilleszkedés kényszere” váltja ki, ezt követi gyakoriságban a 

„nyelvjárásias beszéd szabályozása” (37,l%, N=413), valamint a „másnak tűnni akarás” 

(27,4% N=305). Az említett három kategória közül választhattak, illetve az „egyéb” (2,11%, 

n=31) válaszlehetőséggel kiegészíthették indoklásukat. A tanulók szerint a következő okok 

késztethetik még kiejtésváltoztatásra a nyelvjárási beszélőt: l) megértési problémák: „A jobb 

megérthetőség miatt”; 2) nagyravágyásból, nagyzolásból, „bölcsködésből”, „urizálásból”. 

 

2.8. Az utolsó kérdés („Úgy beszélsz az iskolában, ahogyan ot thon? ”) az 

adatközlők iskolai nyelvhasználatára vonatkozik. A tanulók 75,6%-a (n=841), önbevallása 

szerint, az otthonival azonos beszédmódot használ iskolai környezetben. Csupán 22,8% 

(n=254) változtatja meg nyelvhasználatát. Nem válaszolt a kérdésre: 1,5% (n=17). Azon 

tanulók, akik képesek a kódváltásra, megkülönböztetik – iskolai közegben – a beszédpartner 

személyét, így másként beszélnek a barátokkal, mint a tanárokkal: „A helyzettől függ: ha 

tanárral beszélek, akkor megpróbálom a köznyelvet használni, de ha a barátaimmal, akkor 

nyugodtan használom a nyelvjárást”, „Az iskola nem családi környezet, nem beszél az ember 

olyan meghitten vagy szabadon, mint a közeliekkel; tanárokat pedig külön tisztelettel illeti az 

ember (nem úgy beszél, mint egy haverral)”; „Az iskolában a köznyelvet használom, főleg a 

tanáraimmal szemben. Otthon pedig a nyelvjárást is szoktam”. 

 

3. Következtetések 
A fenti kérdésekre kapott válaszok kiértékelésekor megvizsgáltam, hogy az egyes független 

változóknak, hány nyelvi változóra van szignifikáns hatása. A leggyakoribbak az alábbiak: 

 a tagozat szerinti  megoszlás : mindegyik kérdés/kijelentés és ezek alpontjai 

esetében szignifikáns különbség mutatkozik az elméleti líceum tanulói (humán/reál 

tagozat) és a szakközépiskolások válaszaiban. Például a szakközépiskolásokhoz képest 

az elméleti (humán/reál tagozat) középiskolások közül többen állítják azt, hogy 

képesek a környezetfüggő regiszterváltásra (khi-négyzet[f=l] = 17,916, p<0,01). 

 a tanulók életkora (az iskolai e lőmenetel) : a) a kilencedikesek – a 

tizenkettedikes társaikhoz képest – jóval kevesebben képesek a beszédhelyzetfüggő 

regiszterváltásra (khi-négyzet [f=l] =10,987, p<0,01); b) a kilencedikesek közül többen 

használják informális közegben a nyelvjárást, mint a tizenkettedikesek (khi-négyzet 

[f=l] = 12,498, p<0,01). 

 az adatközlők neme : a) a fiú osztálytársaikhoz képest, a lányok közül többen 

„igazítják” nyelvhasználatukat a beszédszituációhoz (khi-négyzet [f=l] = 11, 675 

p<0,01); b) idegenekkel való kommunikációs helyzetben a fiúk sokkal nagyobb 

arányban használják a nyelvjárást (khi-négyzet [f=l] = 24,774, p<0,05). 

A felsorolt három független változó értékeit az első, illetve a második kérdés néhány 

alpontja esetében szemléltettem. 

 

4. Összefoglalás 

A székelyföldi középiskolások képesek – egy bizonyos szintű – kódváltásra, kódválasztásra, 
nyelvi önellenőrzésre, ugyanis 65,6%-uk (n=730) beszédszituációfüggő azonnyelvváltozatot 

használ. A köznyelvi/regionális köznyelvi kompetenciájukat kiválónak vélik; nyelvjárási 

beszélőnek azonban csupán 34,4%-a (n=383) tartja magát, annak ellenére, hogy az 
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adatközlők közel fele úgy gondolja, hogy rendelkezik nyelvjárási kompetenciával. A 

vernakuláris nyelvhasználatot beszélők nyelvjárási tudatossága/tudata viszonylag erős: 60%-

uk semmilyen körülmény között nem kerüli regionális nyelvhasználatát. 

A székely nyelvjárás visszaszorulását jelzi a beszédhelyzetbeli mellőzése: a nyelvjárások 

használati színterei a privát-familiáris/informális nyelvhasználati színterekre szorulnak vissza; 

a beszédszituációk nyilvánossági fokának növekedésével csökken a nyelvjárás használati 

köre. Természetesen a saját beszédmódjukról vallott egyéni vélemények nem tükrözik teljes 

mértékben a tényleges nyelvhasználatot: valószínűsíthetőleg nyelvjárási nyelvhasználatukat 

alá-, míg a köznyelvies beszédmódjukat túlbecsülik. 

Annak ellenére, hogy pozitívan viszonyulnak a nyelvjárási beszélőkhöz, saját nyelvjárási 

nyelvváltozatuk használati helyénvalóságát nagyfokú bizonytalanság, szorongás, óvatosság 

övezi. Éppen ezért a pedagógusoknak, különösen a magyartanároknak erősíteniük kellene a 

tanulók nyelvjárási tudatosságát, rá kellene mutatniuk a családi körben elsajátított 

anyanyelvjárás és a művelt köznyelvi norma közötti funkcióbeli különbségekre, valamint 

tudatosítaniuk kellene a funkcionális-szituatív kettősnyelvűség kialakítását. Így 

csökkenthetnék a lingvicizmus személyiségromboló erejét. 
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Dialect and standard: a study on linguistic/dialectal awareness of Hungarian high school 

students in Szeklerland 

CSILLA LUKÁCS 

The results of the empirical study show that Hungarian pupils living in Szeklerland have a 

positive attitude toward their language. Although only a limited number of the investigated 

high school students were able to denominate with technical terms the recognized 

phenomena, generally it was observed that they perceive correctly the differences between 
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their dialect and the (regional) colloquial Hungarian language. Teachers, especially 

Hungarian language teachers should take advantage of this excellent recognizing capacity of 

the students and make them conscious about the appropriate scene of the usage of the 

different dialects. They must point out the differences between the dialect acquired in the 

family and the norms of the standard colloquial language. 
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„Hamarább, mikor kicsike, oláhul, aztán magyarul” 

(A nyelvi szocializáció mintái moldvai kétnyelvű beszélőközösségekben)
1
 

 

BODÓ CSANÁD 

 

1. Bevezetés 

A címben idézett stratégia egyes magyar-román kétnyelvű moldvai beszélőközösségek 

nyelvválasztási gyakorlatának summázata.
2
 Eszerint e közösségekben a gyerekek elsődleges 

nyelvi szocializációja románul – a helyi nyelvhasználatban: oláhul – valósul meg, majd 

később a felnőttek megváltoztatják ezt a gyakorlatot, és a gyerekekkel érintkezve áttérnek a 

helyi magyar nyelvjárás használatára. Hogyan és miért történik ez a változás? Lehetséges-e 

értelmezni e szocializációs stratégiát a helyi beszélőközösségekben zajló szociolingvisztikai 

folyamatok – főként a nyelvcsere – kontextusát adó explicit nyelvi ideológiák alapján? 

Előadásomban a nyelvi ideológiák két típusa, az explicit és az implicit ideológiák közötti 

különbségtétel jelentősége mellett érvelek. A nyelvi ideológiák e két rétegének 

megkülönböztetése olyan felosztás, amely a beszélők explicit metanyelvi és metapragmatikai 

állításainak elemzése mellett a nyelvhasználati gyakorlatban és kontextusokban jelenlévő 

„diskurzív tudatosság” nélküli (Kroskrity 1998: 117) nyelvi ideológiák vizsgálatának 

jelentőségére is felhívja a figyelmet (Tsitsipis 2003). A nyelvi ideológiák explicit rétegének 

empirikus vizsgálata jóval jelentősebb eredményeket mutatott fel, mint az implicit nyelvi 

ideológiák elemzése (ennek okaira lásd Tsitsipis 2003: 542–543) – ugyanakkor az eddigi 

vizsgálatok rámutattak arra, hogy az ideológiák e két típusa egymástól független jelentéseket 

is hordozhat. A két típus közötti megkülönböztetés jelentősége mutatkozik meg a moldvai 

magyar–román kétnyelvű beszélőközösségek ideológiáiban: a nyelvi szocializáció 

Moldvában élő gyakorlatát kizárólag a beszélői vélekedések explicit rétegén keresztül nem 

értelmezhetjük, ehhez a beszélők implicit nyelvi ideológiáit is be kell vonni az elemzésbe. 

A továbbiakban először röviden diakrón és szinkrón leírást nyújtok a moldvai kétnyelvű 

szocializációs stratégiákról, ennek során a nyelvválasztás változását és változatosságát együtt 

elemzem. Majd a nyelvi szocializáció lokális sajátosságait az explicit és implicit nyelvi 

ideológiák alapján értelmezem, a felhasznált adatok és idézetek részben félstrukturált 

nyelvhasználati interjúkból származnak, amelyeket 2001–2005 között közel 20 moldvai 

településen készítettünk (bővebben lásd Bodó 2004a), részben pedig a moldvai csángó 

nyelvjárás atlasza 2004–2007 között folytatott követéses vizsgálatának részeként felvett 

nyelvhasználati interjúkból álltak elő (a kutatásról részletesebben lásd Bodó 2007). 

 

2. Kétnyelvű szocializáció Moldvában 
A moldvai kétnyelvű beszélőközösségek életében a nyelvi szocializáció nyelvének 

megváltozatása folyamatban lévő változásként egyszerre értékelhető diakrón és szinkrón 

jelenségként. Történeti szempontból a korábban általánosan magyar nyelvű elsődleges 

szocializációnak a román nyelvűvé válásával kell számolnunk – a folyamat közösségenként 

eltérő időpontban kezdődött meg, de az egyes beszélőközösségekben igen gyorsan általánossá 

vált. Ugyanakkor megemlítendő, hogy a kétnyelvűség már ezt megelőzően is széles körben 

jelen volt a nyelvi szocializáció későbbi szakaszaiban, a beszélőközösség szintjén tehát 

funkcionális kétnyelvűség volt jellemző. Ezt a megoszlást szemlélteti az 1. táblázat 1. sorában 

feltüntetett „hagyományos kétnyelvű”-nek nevezett gyakorlat. 
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l. táblázat 

A nyelvi szocializáció gyakorlatai Moldvában 

 

A nyelvi szocializációs minták történetiségében értelmezendő megváltozása mellett e 

mintáknak a jelenben fellépő változatossága is megfigyelhető. Ezt a változatosságot – a 

változáshoz hasonlóan – a beszélők szocializációs szakaszaihoz rendelt nyelvi kódok 

különbségei alapján mutatom be. Az 1. táblázat e szempontnak megfelelően négyféle 

szocializációs gyakorlatot különít el a vizsgált közösségekben. 

A hagyományos mintához képest a további három gyakorlatban az elsődleges nyelvi 

szocializáció románul valósul meg. Az egyéni kétnyelvűség azonban számos 

beszélőközösségben továbbra is kialakul, mikor a gyerekek másodlagos és harmadlagos 

nyelvi szocializációjuk szakaszaiba lépnek. Ezt a jelenséget késlel tetet t  másodnyelv -

elsajátí tásnak nevezem (Bodó 2004a, 2004b). A késleltetett másodnyelvi szocializáció 

első szakaszában (lásd az 1. táblázat 2.1. számú sorát) a gyerekekhez szüleik csak románul 

beszélnek, így a román válik a gyerekek elsődleges nyelvváltozatává, de később a 

kortárscsoportban a még az 1. stratégiának megfelelően szocializált pajtásaiktól elsajátítják a 

helyi magyar nyelvváltozatot is (vö. Tánczos é. n. 17). A beszélők aktív kétnyelvűvé 

válásának ez a típusa még besorolható a „normális” nyelvátadás típusába, amelyet Thomason 

és Kaufman (1988: 9–10) a következőképp definiál: „a nyelvet a szülői nemzedék adja tovább 

a gyerekek korosztályának és/vagy a kortárscsoport közvetlenül idősebb tagjai a közvetlenül 

fiatalabbaknak”. Ezzel szemben a késleltetett másodnyelvi szocializáció következő típusa 

(lásd az 1. táblázat 2.2. számú sorát) már minőségileg tér el azoktól az esetektől, mikor a 

gyerekek a magyar nyelvváltozatot a szüleiktől vagy a valamivel idősebb beszélőktől tanulják 

meg. A nyelvhasználat gyakorlatának változása során most következő szakaszban a közösség 

szintjén általánossá váló román elsődleges nyelvi szocializáció eredményeként a másodlagos 

szocializációs szakaszába lépő kortárscsoport jelöletlen kódjává a román válik. A magyar 

nyelvnek ugyanakkor továbbra is van szerepe: a harmadlagos szocializációban érintett 

beszélők a náluk jóval idősebb – a magyar nyelvet még a hagyományos gyakorlat keretében 

elsajátító – beszélőkkel gyakoribbá váló nyelvi interakcióik során kezdik aktívan használni a 

helyi magyar nyelvváltozatot. A késleltetett másodnyelvi szocializáció második szakasza már 
nem tartozik a „normális” nyelvelsajátítás esetei közé; „természetes” közösségi kétnyelvűségi 

helyzetben a moldvai beszélőközösségeken kívül kevés példát találunk rá (szakirodalmi 

ismereteim alapján csak egy indiai és ausztráliai nyelvi helyzet mutat hasonlóságokat a 
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moldvaival – lásd Bodó 2004a). A jelenség Moldvában sem terjed ki minden 

beszélőközösségre és azok tagjaira, de vizsgálataink alapján a beszélők vélekedése szerint 

közösségükben széles körben él a nyelvi szocializáció e sajátos mintája. 

A moldvai magyar-román kétnyelvű beszélőközösségek késleltetett másodnyelvi 

szocializációja és a nyelvcsere közötti összefüggésekről a jelenség viszonylag újkeletű volta 

miatt nincsenek adataink. Az 1. táblázat 3. fokozatára vonatkozó feltevés indokaival itt nem 

foglalkozom, erről lásd Bodó (2004a). 

 

3. Nyelvi ideológiák 

Az elemzés eddig a pontig a közösség nyelvi repertoárjának átrendeződését háromféle 

szocializációs gyakorlat különbségében mutatta ki. A továbbiakban arról lesz szó, hogy 

milyen motivációi vannak a szocializációs minták átalakulásának. Ezek a motivációk 

alakítják ki egyrészt a román egynyelvű elsődleges szocializáció gyakorlatát, másrészt pedig 

lehetővé teszik a közösségek hagyományos nyelvváltozatának késleltetett elsajátítását. 

A késleltetett másodnyelvi szocializáció társas jelentését feltáró elemzés a román és a 

magyar nyelvhez kapcsolódó nyelvi ideológiák vizsgálatával összefüggésben lehet 

eredményes. Ha erre vonatkozóan nyelvhasználati interjúinkban azt a kérdést tettük fel, miért 

csak románul beszélnek a gyerekekhez a közösségben, adatközlőink általában a következő 

három típusba sorolható válaszokat adták: (1) a modernizálódott világban a román nyelvre 

van szükség, szemben a hagyományos életmóddal, amelyben a magyar nyelv ismerete volt 

fontos. (2) A beszélők tágabb környezetének (városi hivatalok, intézmények nagyobb üzletek, 

kórházak stb.) nyelve a román. Ezek közül (3) különösen az iskola szerepét emelik ki, és a 

gyerekek iskolai előmenetele miatt tartják fontosnak a többségi nyelv korai elsajátítását (lásd 

még Hegyeli 2004; Heltai 2004). Az eddigiek mellett a nyelvi szocializációról a beszélők két 

további vélekedést is megfogalmaztak: (4) a román nyelv használata az elsődleges 

szocializációban tudatos szülői döntésből következik, amely a gyerekek társadalmi 

mobilitásának elősegítését szolgálja, miközben a magyar nyelvről úgy gondolják, hogy a 

szülői minta nélkül is elsajátítható: „a gyerek úgyës megtanul magyarul”; „ha nem akarja ës, 

megtanul” (mindkét idézet Bahánáról származik). E vélekedés szerint az elsődleges nyelvi 

szocializáció kódjának megváltoztatása nem módosítja a közösségi nyelvhasználatot. (5) A 

nyelvelsajátításban – függetlenül attól, hogy melyik nyelvről és melyik szocializációs 

szakaszról van szó – a szülők (gondozók) a mintaadó beszélők, a magyar nyelv esetében 

azonban más felnőttek is szerepet játszanak. 

Az eddigiekben azonosított nyelvi ideológiák nem egyediek, számos nyelvcserében 

érintett közösségben kimutattak hasonló vélekedéseket. Az életmódok különbségéhez 

kapcsolódó beszélői hozzáállás például értelmezhető a nyelvcsere azon modelljeiben, 

amelyek a beszélőközösség nyelvi repertoárjának többségi, nyílt presztízsű nyelvéhez kötik a 

társadalmi mobilitás lehetőségét (lásd például Gal 1979). Ugyanígy a visszaszoruló nyelv 

spontán továbbéléséről szóló vélekedés is széles körben ismert olyan közösségekből, 

amelyekben nyelvcsere van folyamatban (további hivatkozásokkal lásd Garrett–Baquedano–

López 2002: 354). 

Igen gyakran az elemző eljárás az első négy szempontot az etnicitás koncepciójához köti: 

ebben a keretben a többségi etnikai csoporthoz olyan pozitív értékek kapcsolódnak, mint a 

modernizáció, az individuumok számára jobb és többféle lehetőséget biztosító tágabb 

(tipikusan városi) környezet, az állami intézményrendszer által kínált mobilitás, amely 

tudatosan kiteljesíthető életpályák modelljeiben tervezhető meg. Ezzel szemben a kisebbségi 
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etnikai csoporthoz a helyi közösségben hagyományos, folytonosságukban kevésbé tudatosan 

megvalósuló életmódok kapcsolódnak. 

Sajátos módon Moldvában az explicit nyelvi ideológiákban ez az összefüggés kevésbé 

világosan fogalmazódik meg; interjúinkban ugyan a többségi, román nyelvű világ domináns 

diskurzusaira utalva többen említik, hogy „elromanizálódott a világ”, de a magyar nyelv 

használatát nem hozzák közvetlen kapcsolatba a magyar etnicitással, és a nyelv 

visszaszorulását sem vonatkoztatják az etnikai viszonyok változására. Ez azzal állhat 

összefüggésben, hogy a felnőtt korú beszélők számára a román egynyelvűséggel nem a 

magyar egynyelvűség áll szemben: a beszélők mindennapi tapasztalata, hogy az egyéni és 

közösségi kétnyelvűség gyakorlatában vannak jelen. Ez a gyakorlat a közösségekben újabban 

kialakuló román egynyelvűséggel szemben jelenik meg, és nem a csak egyéni szinten és 

periferikusan élő magyar egynyelvűséghez képest alakul. Ebből adódóan a nyelvválasztás 

lokális gyakorlata nem fordítható le az explicit vélekedésekben megjelenő domináns többségi 

ideológia vagy a hagyományos életmód, kulturális identitás és értékek közötti választásra; e 

dichotómia éppen a felnövekvő korosztályok harmadlagos nyelvi szocializációjának 

folyamatában neutralizálódik a kialakuló kétnyelvűség révén. Ez az egyéni és csoportszinten 

újonnan kialakuló kétnyelvűség a nyelvhasználat gyakorlatában teszi kérdésessé a román 

egynyelvűséget támogató nyelvi ideológia hegemóniáját.
3
 

A nyelvhasználat gyakorlatának elemzéséhez azonban nem elegendő az interjúkban 

expliciten megjelenő beszélői vélekedések leírása. Feltárásához azoknak az implicit nyelvi 

ideológiáknak az azonosítására van szükség, amelyek a közösségek nyelvi repertoárját alkotó 

változatokhoz a vélekedésekben foglaltaktól akár eltérő társas jelentést is tulajdoníthatnak. 

Az implicit nyelvi ideológiák azonosításához két interjúrészletet állítok egymással szembe 

(részletesebb elemzésüket lásd Bodó 2004a). Mindkét szövegre jellemző, hogy az adatközlő 

megidézi azt a nyelvhasználati gyakorlatot, amelyet a nyelvi szocializáció éppen szóban forgó 

szakaszára jellemzőnek tekint. A két idézet tematikusan is megjeleníti a nyelvi szocializáció 

jelenkori gyakorlatát, de az implicit nyelvi ideológiák elemzéséhez lényegesebb a 

nyelvhasználatra közvetlenül nem utaló diskurzív elemek vizsgálata. 

Az első idézet Gyoszényból (Gioseni) származik, ahol a román nyelvű szocializáció az 

elmúlt 15–20 évben vált általánossá. Az interjúrészlet a román nyelv elsajátításának 

nehézségeiről és stratégiáiról szól, a beszélgetés során az idős adatközlő a román nyelvi 

szocializáció tipikus gyakorlatát – a kiemeléssel jelölt – kódváltással idézi meg: „[a 

gyerekeket] most taníssák románul, ki mikor beszilget, «hai să- ţ i  dau mâncare,  hai 

aşa,  f i i  cuminte» [‘gyere, hogy adjak neked enni, gyere így, légy jó’], hazunott tanyíssák”. 
Ez a metaforikus kódváltás a beszélő aktuális nyelvhasználata, valamint a közösség nyelvi 

repertoárjának funkcionális megoszlása közötti összefüggést jeleníti meg: a román nyelvű 

idézet a Fergusontól dajkanyelvi regiszternek nevezett változathoz tartozik. 

A második idézet 17 éves bukilai (Buchila) adatközlője a késleltetett másodnyelvi 

szocializáció gyakorlatáról számol be. Itt a tizenéves informátor saját jövőbeli nyelvi 

praxisáról fogalmaz meg állításokat, mikor az interjú készítője arról kérdezi, hogyan fog 

beszélni leendő gyerekeivel: „hamarább, mikor kicsike, oláhul, aztán magyarul: »mënj ki ez 

erdőbe, hozd e fát, mënj ki szekervel, vágd le e fát, hozd bë«. Szoal mind csak ugy”. Az 
adatközlő az interjúrészlet korábbi szakaszában – nyilvánvalóan környezete gyakorlatából 

elvonatkoztatva – nevezi meg a szocializációban alkalmazott nyelvválasztás egymást követő 

sorrendiségének stratégiáját, és a fent már tárgyalt egyik indokot is megemlíti a román nyelv 

elsajátításának elsőbbségére: az elsődleges nyelvi szocializáció során a szülők a gyerekhez 
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azért beszélnek románul, mert különben „nem tanul, oszt ez iskulába nem tud”. Ugyanakkor 

a magyar nyelv használatának kontextusait már nem fogalmazza meg expliciten, csak utal 

rájuk. Ez az utalás olyan idézetként jelenik meg, amely szembeállítható az első (gyoszényi) 

interjúrészlet hasonló diskurzív eljárásával, az abban megjelenő kódváltással. Az ebben 

idézett román dajkanyelvi regiszterhez képest a bukilai interjúrészlet magyar nyelvű szövege 

a kétkezi munka (jelen esetben a favágás) világát idézi meg. Számos interjúból idézhetnék 

még hasonló részleteket, amelyekben a beszélők a késleltetett másodnyelvi szocializáció 

második szakaszának jellemzésére a közösségi munka tipikus direktívumait használják. E 

tevékenységek – ház körüli és háztartási teendők vagy mezőgazdasági munkák –, valamint a 

helyi magyar nyelvjárás közötti funkcionális viszony mindazonáltal nem jelenik meg a 

beszélők explicit nyelvi ideológiáiban. 

A tizenévesekkel folytatott közösségi kommunikáció nyelvválasztását a példaként 

másodikként idézett bukilai interjúrészletből kifejtett implicit nyelvi ideológiák mentén 

értelmezhetjük. A felnőtt beszélők a magyar nyelvet is használják a tizenévesek harmadlagos 

nyelvi szocializációjában, mivel a fiatalok ekkorra már a közösség szemében felnőtté, a 

munka világába beavatódó személyekké válnak, akikkel a tipikus közösségi tevékenységekre 

jellemző nyelvi kódok, köztük hangsúlyos elemként a helyi magyar nyelvjárás használata 

tekinthető adekvátnak. 

 

A közösségben elfoglalt hely megváltozásának folyamatában jelentős szerepe van az 

iskola elhagyásának: amint a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége oktatási programjának 

egyik munkatársa fogalmazott, a gyerekek azt követően kezdenek el magyarul beszélni, hogy 

„levetkezik az iskolát”. Ez a változás összefüggésben áll a kötelező iskolai oktatást elvégző, 

és már nem továbbtanuló fiataloknak a családjukban és a faluközösségben betöltött helyével: 

a külső környezet által meghatározott domináns diskurzusok elsajátítását követően a fiatalok 

immár nem passzív befogadóként, hanem felnőttként vehetnek részt a közösségi 

aktivitásokban – ennek nyelvi következményeivel együtt. A szempontokat összefoglalóan a 2. 

táblázat mutatja be. 

 

2. táblázat 

A román és a magyar nyelvhez fűződő értékek Moldvában 
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4. Összefoglalás 

A moldvai magyar–román kétnyelvű beszélőközösségekben a nyelvi repertoár elemeihez, 

azok elsajátításához, használatához és hasznosságához kapcsolódó nyelvi ideológiák explicit 

rétegei kevéssé teszik értelmezhetővé a nyelvi szocializáció lokális mintáinak sajátosságait. A 

késleltetett másod- (magyar) nyelvi szocializációnak nevezett jelenség megértéséhez a 

beszélők implicit nyelvi ideológiáit is szükséges feltárni. Ezek például olyan eljárásokban 

jelentkeznek, mint a szocializációs gyakorlat nyelvi jelenségeinek diskurzív megidézése a 

kódváltás vagy annak elmaradása által. 

Az implicit nyelvi ideológiák a felnőtt közösség nyelvi kódjaként azonosítják a magyar 

nyelvet – de pontosabb lenne úgy fogalmazni, hogy a felnőtt beszélők egyik kódjaként, 

szemben a fiatalok vagy gyerekek egynyelvűségével. A felnőtt közösség magyar–román 

kétnyelvűsége ugyanis annak lehetőségét teremti meg, hogy a nyelvválasztás gyakorlata a 

hagyományos és modern, lokális és globális, ismerős és idegen stb. ellentétpárjai között 

képződjön meg. A kétnyelvűség az explicit módon is megfogalmazódó vélekedésekben 

tükröződő domináns többségi ideológia és a hagyományos, de már a beszélők számára 

múltként észlelt életmód, kulturális identitás és értékek dichotómiája ellenében vagy éppen 

attól függetlenül hozhatja létre a közösségi cselekvés új formáihoz kapcsolódó jelentéseket. 

 

JEGYZETEK 
1 A dolgozat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával folytatott „A moldvai csángók 

nyelvföldrajzi és szociolingvisztikai kutatása” című program részeként, valamint az NKFP 5/56/2004. 

számú pályázati támogatásával készült. 
2 A Kárpát-medencei magyar nyelvű közbeszédben csángónak vagy csángó magyarnak nevezett csoportokat 

a dolgozatban a román–magyar kétnyelvű moldvai beszélőközösségek körülírással jelölöm; ennek 

indokaira lásd Bodó (2004a, 2004b). 
3 A moldvai magyar–román kétnyelvűség itt felvázolt értelmezését jelentősen befolyásolta az a helyi 

„csángó” közösségekre kidolgozott megközelítés, amely szerint „szociokulturális valóságukat kultúrák 

közöttiség jellemzi, a csángó–román–magyar kulturális sajátosságok egyéni színezetű hálózata, amelyben 

[a kétnyelvű közösségek] az egyes lokalitásokhoz más-más viszonyt alakítanak ki” (Lajos 2006: 183) – 

lásd még ezzel összefüggésben a transznacionalizmus elméletéből levezett transzkulturális tér fogalmát 

(Lajos 2008). 
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„Earlier, when little child, in Romanian, later in Hungarian” 

Patterns of bilingual speech communities’ language socialization in Moldavia, Romania 

CSANÁD BODÓ 

The paper analyses the explicit and implicit ideologies of Hungarian-Romanian bilingualism, 

language socialization, and linguistic practice in Moldavia, Romania. In the local close-knit 

bilingual communities a unique pattern of language acquisition has emerged, the so-called 

‘delayed second-language socialization’, where the former monolingual Romanian-speaking 

youngsters acquire the minority language, Hungarian during secondary or tertiary 

socialization. The author argues that we cannot understand this linguistic practice when only 

explicit linguistic ideologies are concerned supporting the acquisition and use of the majority 

language, The implicit ideologies of the parental generations value bilingualism as a means of 

negotiation between local and global, traditional and modem, native and foreigner – a 

relevant function for novices entering the local adult community. 
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Nyelv és identitás kérdései határon innen és túl 

 
NAVRACSICS JUDIT 

 

1. Bevezetés 

Az identitást általában két közelítésből szokás vizsgálni: a demos és az ethnos szemszögéből 

(Smith 1986). A demos a közéleti szempont, amely tükrözi az egyéni önazonosulást az 

állami, társadalmi szinten, megmutatja, hogy az egyénnek milyen kultúrában, mely nyelvhez 

köthetően van lehetősége demokratikus, állampolgári jogai gyakorlására, mi a számára 

kedvező körülmény az iskoláztatásban, az érvényesülésben. Az ethnos a magánszférához 

kötődő önazonosítás. Kifejezésre juttatja az egyénnek a nyelvhez, kultúrához, irodalomhoz 

stb. való érzelmi hozzáállását, a szülőföldhöz, rokonsághoz kötődését. Egynyelvű 

környezetben a két szféra többnyire egybeesik, így az egyéneknek nem okoz problémát az 

önmeghatározás. 

Az utóbbi időben – különösen az Európai Unió bővülésével – jelentős változásokat látunk 

az egyes országok lakosságának etnikai összetételében, és egyre több olyan helyzet alakul ki, 

amelyben az emberek kétnyelvűvé válnak. Ez a kétnyelvűvé válás pontosan a fent említett 

okok miatt önazonosítási problémákkal is járhat. Az egyénnek mérlegelnie kell a demos és az 

ethnos súlyát. Döntenie kell, hogy a társadalmi vagy a magánszférával azonosítja-e magát. Ez 

egyben a kultúrához való kötődést is kifejezi. A mai Európában a régi nemzetállamok helyén 

ma már olyan országok alkotják a többséget, amelyekben regionális vagy emigráns 

kisebbségek is élnek a többséget alkotó nemzetek mellett (Extra–Gorter 2008). 

Oakes (2001) szerint a nyelv és a nemzeti identitás kapcsolatában jelentős változás állt be 

a XX. században. 

(i) az EU-tagállamok tekintetében a nemzetállamok hagyományos identitása demográfiai 

okokból megváltozott (főleg városi környezetben) a nemzetközi migráció következtében. 

(ii) Európában, a megnövekvő európai szintű együttműködésnek és integrációnak 

köszönhetően, megjelent az „európai identitás” fogalma. 

(iii) Globális szinten, a gyorsabb információáramlás és az állandóan fejlődő 

kommunikációs technológia következtében, egyre „kisebb” és „interaktívabb” a világ. 

A globalizáció két szinten hat a többnyelvű Európára: megfigyelhető egyszerre 

konvergencia és divergencia is. Nemzetközi szinten konvergenciát tapasztalunk az angol mint 

lingua franca terjedésével. A többnyelvű oktatás célja Európában az angol mint harmadik 

nyelv tanítása („glokalizáció”) a többségi és a kisebbségi nyelvek mellett (Cenoz–Genesee 

1998; Cenoz–Jessner 2000; House 2008). Ugyanakkor nemzeti szinten divergencia 

tapasztalható – egyre nagyobb mértékben lehetünk tanúi a kisebbségi nyelvek újraéledésének 

(katalán, velszi, baszk, fríz, rétoromán stb.). 

A konvergencia és divergencia szociálpszichológiai szempontból is tetten érhető. A 

konvergencia a Kommunikatív Akkomodációs Teória (KAT) történelmi gyökere (Sachdev–

Giles 2006). A kommunikációs partnerek késztetést éreznek arra, hogy nyelvi, 

paralingvisztikai és nonverbális eszközeiket egymáshoz igazítsák, hogy a szolidaritás érzetét 

keltsék egymásban. Kétnyelvű helyzetben különösen nagy fontosságú ez a jelenség. A fogadó 

félben mindenképpen pozitív érzelmeket váltanak ki a társadalmi integrációra, a nyelvi és 

kulturális azonosulásra irányuló törekvések. Ezzel szemben a divergencia a nyelvi és 



  

304 

 

kulturális különbségeket hangsúlyozza. A kétnyelvűek a konvergencia és a divergencia 

stratégiáit kell hogy használják a mindennapi életükben a különböző társadalmi színtereken. 

Paradox helyzet alakul ki a nyelvek és kultúrák sokszínűségében: 

 európai szinten: a nyelvi sokszínűség üdvözlése zajlik; 

 nemzeti szinten: a nyelvi sokszínűség veszélyt jelent a nemzeti identitás számára, 

és az integráció akadálya lehet; 

 egyéni szinten: kétnyelvű környezetben számos konfliktus forrása lehet. 

 

2. Kétnyelvűség, kétkultúrájúság és identitás 

A kétnyelvűek identitásproblémáit számos esetben a kétnyelvű létüknek „róják fel”, holott 

nem önmagában a kétnyelvűség okoz gondot az önmeghatározásban, hanem inkább a két 

kultúrához tartozás, a kétkultúrájúság. A kétnyelvűség és a kétkultúrájúság nem feltétlenül jár 

együtt. 

Grosjean (1982) számos önvallomást és önértékelést tett közzé könyvében, amelyekben 

két- és háromnyelvű adatközlői arról beszélnek, miként élik meg többnyelvűségüket. A 

vizsgálat szerint pozitív érzéseket fogalmazott meg a kétnyelvűek kb. fele és a 

háromnyelvűek kétharmada. Akik negatív élményekről számoltak be, azok a következőket 

sorolták fel: a gyengébb nyelvben kódváltások előfordulása; nem tudnak tolmácsolni; a két 

kultúrához tartozás konfliktus forrása lehet; nyelvi interferencia fellépése; lelki állapot, 

fáradtság hatása a nyelvi teljesítményre; hirtelen témaváltás esetén nem megfelelő kontextus 

használata. Különösen nehezen élik meg kétnyelvűségüket azok az egyének, akik olyan 

társadalomban élnek, ahol a kétnyelvűség stigmatizált. A kétnyelvűség előnyeinek tartják, 

hogy tudnak olyan nyelven beszélni barátaikkal, amit mások nem értenek; otthon érzik 

magukat, bárhová mennek; két világot ismernek; különböző típusú emberekkel tudnak 

kommunikálni és barátkozni; más kultúrákat megismernek; több és jobb munkalehetőségük 

van; irodalmat eredetiben olvasnak; megértik a különböző nyelvek logikáját; utaznak, 

nyitottak a világra; toleránsak; képesek a kultúraközi kommunikációra. Mind a pozitív, mind 

pedig a negatív érzések megfogalmazása között találunk kétkultúrájúságra vonatkozót. 

Többen úgy érzik, hogy másként viselkednek a két nyelv használatakor, de ez nem a 

nyelveknek, hanem a kontextushoz, a stílushoz és a beszélgetőpartnerhez való 

alkalmazkodási képességnek tudható be, azaz a KAT-nak (pl. orosszal gyengédebben, 

angollal üzletiesebben, egy arab–francia kétnyelvű férfi arab nőkkel tekintélyelvűen, 

franciákkal könnyeden beszélget). A TAT (Thematic Apperception Test) teszt során (Ervin 

1964), amelyben egy képről kell egy történetet kitalálni, egy angol–francia kétnyelvű a 

francia változatban a kép láttán olyan történetet talál ki, hogy a nő azt hiszi, a férje megcsalja, 

ezért könyörög neki, hogy ne menjen el. Az angol változat szerint: a férj munkainterjúra 

megy, felesége biztatja, és arról győzködi, hogy ha sikerül neki, majd sokkal jobb életük lesz. 

Egy másik tesztben mondatokat kellett befejezni az adatközlőknek (Ervin–Tripp 1968). 

Japán-angol kétnyelvű egyén válaszai a két nyelven: 

– Ha a vágyaim nem egyeznek a családéval… (japán: beköszönt a szomorúság; angol: 

azt csinálok, amit akarok). 

– Valószínű … leszek. (japán: háziasszony, angol: tanár) 

– Az igaz barátoknak … kell (lenniük) egymás(-)t (-sal). (japán: segíteniük, angol: 

őszintének) 

A fenti példa a laikus számára igazolhatja azt a téves feltételezést, amely szerint a 

kétnyelvűek tudathasadásosak vagy skizofrének. Adler (1977) szerint minden, amit a nyelv 
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megtestesít: történelem, kultúra, földrajz, a kétnyelvűekben kétszer van jelen. A gyermek 

skizofrénné válik, ha az érzelmeit is kétféleképpen tudja kifejezni. Beszámol egy angol–

afrikaans kétnyelvűről, aki őrült az egyik nyelvén, normális a másikon. További elrettentő 

példa Adlertől egy beszámoló egy kétnyelvűről, aki az egyik nyelvén hallucinál, a másikon 

soha. 

Haugen (1961) és Grosjean (1982) kifejti, hogy nem a kétnyelvűség, hanem a társadalmi 

státusz, a személyiségjegyek lehetnek okai a meghasonlásnak. Egynyelvűek ugyanúgy 

lehetnek skizofrének, mint a kétnyelvűek. Tehát a fenti példa nem igazol semmit azon kívül, 

hogy az egyes nyelvekhez különböző kultúrák tartoznak, és az adott kultúrában elfogadott, 

megszokott gondolkodásmódot fejezik ki a kétnyelvűek az adott nyelvben. Itt is a KAT fejti 

ki hatását. 

Mit jelent hát a kétkultúrájúság? Mindannyian egyszerre több kultúrához tartozunk. A fő 

kultúrához soroljuk a nemzeti, nyelvi, szociális, vallási stb. jellegzetességeket, a 

szubkultúrához a foglalkozást, sportot, hobbit stb. (Grosjean 2008). A fő kultúrák 

kölcsönösen kizárják egymást, míg a szubkultúrák kiegészítő jellegűek, és jól megférnek 

egymás mellett. Vannak azonban, akik különböző fokon részt vesznek két vagy több fő 

kultúrának az életében (pl. a kínaiak Angliában, Magyarországon stb.). Ezek az emberek 

viselkedésükben, értékrendjükben, nyelvükben stb. adaptálódnak mindkét kultúrához, attól 

függően, hogy kivel beszélnek. Keverik és ötvözik a két kultúra jellemzőit. Ennek 

következtében nehéz meghatározni a kulturális eredetüket, így nem lehetnek 100%-osan 

egyik kultúrának a képviselői sem. A kétkultúrájúság elismerése, azaz a kettős kulturális 

identitás ritka. Gyakoribb a kétnyelvűség elismerése, de a kettős kultúrájúság, kettős identitás 

tagadása. Téves az az elképzelés, hogy mindkét kultúrát tökéletesen kell ismerni (vö. a 

kétnyelvűség maximalista szemléletével, Grosjean 1989). Kétkultúrájúvá válhat az egyén 

kisebbségi területen, valamint a migráns kétnyelvűségben a családban, amennyiben a szülők, 

nagyszülők felelősnek érzik magukat azért, hogy a második és a harmadik generáció 

megismerje az anyakultúrát. A két kultúra különböző szinten fontos az egyén számára – ez 

kulturális dominanciát eredményez. A kiegyensúlyozott kétkultúrájú egyén ugyanolyan ritka, 

mint a kiegyensúlyozott kétnyelvű. 

A kétnyelvűség és kétkultúrájúság nem jár mindig együtt. Az örmények Magyarországon 

nyelvükben elmagyarosodtak, de kultúrájukat őrzik a magyar mellett. Angliában és az 

Egyesült Államokban azonos nyelvet beszélnek (bár különböző változatokat), azonban 

teljesen más kultúrákban élnek. Kenyában az emberek többsége legalább háromnyelvű. 

Beszélik a szuahélit, az angolt és egy törzsi nyelvet, de egykultúrájúak. A zsidók általában 

mindenhol megtartják eredeti kultúrájukat is az adott társadalomé mellett, de sok esetben csak 

egynyelvűek. 

Létezik még a passzív kétkultúrájúság meghatározása, amely szerint az egyén ismeri, de 

nem tartja mindkét kultúra szokásait. 

Az egyén önmeghatározását sokkal inkább befolyásolja a kultúra, mint a nyelv. Az egyéni 

kétnyelvű identitásáról szóló döntése függ a rokonságtól, a kultúrától, a nyelvtől, a fizikai 

külsőtől, neveltetéstől, a társadalmi elfogadottságtól stb. Az egyén tartozhat csak az egyik, 

csak a másik kultúrához, mindkettőhöz vagy egyikhez sem. Az ideális természetesen, ha 

mindkettőhöz tartozik, különben könnyen válhat a kirekesztés áldozatává. 

 

3. Nyelv és identitás: konvergencia – divergencia 
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Családi környezetben gyakran válnak az egyének kétnyelvűvé azáltal, hogy házastársuk 

anyanyelve eltérő. Ebben a helyzetben a nyelvhasználat gyakoriságától függően az egyik fél 

anyanyelve háttérbe szorul, megindul a nyelvvesztés, amit a fél rosszul él meg, hiszen kezd a 

nyelv adta biztonság megszűnni, és ezáltal a fél úgy érzi, hogy identitását is kezdi elveszíteni. 

Hogy ez mennyire létező probléma, bizonyítja a Bilingual Couples Talk (Piller 2002) című 

könyv. Ebben a könyvben a konvergenciára buzdítják a házastársakat például a következő 

tanácsokkal: „Koncentráljunk a hasonlóságokra, inkább a kulturális közelséget 

hangsúlyozzuk mintsem a távolságot, szorítsuk háttérbe a nemzeti identitást és emeljük ki a 

közös identitást!” 

Nézzünk néhány példát, miként élik meg az első nyelvüket és első kultúrájukat feladó 

kétnyelvűek identitásvesztésüket: 

 

3.1. Konvergencia: kozmopolita érzés 
– finn–német kétnyelvű: „Kozmopolitának tartom magam. Kétnyelvű/kétkultúrájú 

identitás? Már nem érzem magam otthon a saját országomban. Megváltoztam. Már 

Finnországban sem olyan vagyok, mint régen.” 

– „Az emberek általában attól függően határozzák meg identitásukat, hogy melyik 

országból származnak. Vágyaimmal ellentétben el kell fogadnom azt a tényt, hogy 

német vagyok – nem ugyanaz a történelmem, gyermekkori és családi emlékeim, 

iskolai tapasztalataim, mint a finn barátaimnak. Ezáltal, úgy gondolom, mindig is 

idegen leszek valamilyen módon. De ez nem a nyelv miatt van.” 

– angol–magyar kétnyelvű: „Hát, az az igazság, hogy én nagyon másnak éreztem 

magam. Az tény, hogy az iskola nagyon nemzetközi jellegű volt, és ahogy meséltem, 

sok volt a lengyel, pakisztáni, amerikai. Szóval nagyon vegyes társaság, de én soha 

nem éreztem, soha nem éreztem magam, hogy mondjuk echte britnek. Tudtam, hogy 

más a nevem, tudok egy furcsa nyelvet, aki senki más abba az iskolába nem tudott. És 

a szüleimtől, szóval otthon magyarul beszéltünk, magyar ételeket ettünk, szóval 

magyarnak éreztem magam.” 

– angol–magyar kétnyelvű: „Se magyar, se angol és ez a nehéz benne. Angliába nagyon 

jól, szóval nincs ott problémám gyakorlati dolgokban, meg tudom értetni magamat, jól 

tudom a nyelvet, több mint húsz évet éltem ott … de mégis van mellette egy plusz, 

amitől másnak érzem magam. Én bennem nem volt az az óriási vágy, hogy a brit 

legyek, hogy teljesen annak, az legyen belőlem, hogy egy, egy angol. Szóval, ez az 

egyik. A másik, hogy itt vagyok most Magyarországon, magyar útlevelem van, magyar 

fizetést kapok, de mégis nem lehet, nem tudok úgy viselkedni, hogy valaki ne vesz…, 

ne vesz…, ne tudja, hogy nem, mert világos, hogy nem az átlag magyarról van szó, 

nem 100%-os az a magyarság vagy az a magyar tudat, vagy a viselkedési módom.” 

 

Divergencia: a nyelvek és kultúrák különbözőségének hangsúlyozása 
– finn–német kétnyelvű: „Nyelv és identitás? A kettő nagyon szorosan összefügg. Más 

ember vagyok, amikor finnül, németül és angolul beszélek.” 

– német–magyar kétnyelvű: „Ha németül beszélek, akkor úgy érzem, én vagyok, ha 

magyarul, akkor más. Olyan, minthogyha egy kabátot felveszek, akkor nem olyan 

vagyok, mint természetesen. Az idegen.” 

A csökkent értékű nyelvi készségek előbb-utóbb arra engedik következtetni az érzékeny 

kétnyelvűeket, hogy magukat csökkent értékű személyiségként lássák: 
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– „Finnül nagyon szórakoztató és elég szarkasztikus tudok lenni. Németül nem megy.” 

– „Különösen ironikus szövegekben nem vagyok jó, de az egyenes beszéd is csorbát 

szenved néha a nyelvi problémáim miatt.” 

– „Érzem, hogy nem tudok olyan pontos lenni, mint ahogy szeretném.” 

– „Be kell vallanom, hogy kisebbségi komplexusom van, amikor németül beszélek. 

Bizonytalanabb vagyok, és mindent sértésnek veszek. A finn főnököm miatt sose 

érzem magam nullának vagy hülyének, a német miatt MINDIG!” (kiemelés az 

adatközlőtől) 

– „Nagyon szürke a személyiségem, amikor a másik nyelvet használom. Legalábbis az 

érzelmi szinten teljesen más embernek érzem magam. Nem vagyok egész, amikor a 

második nyelvet használom. Még a hangszínem is más (a finn mélyebb, 

meggyőzőbb).” 

– „… úgy éreztem magam, mint aki süket-néma.” 

– „… úgy éreztem magam, mint egy üvegbúrában. Körülöttem az emberek tátogtak, és 

én semmit nem értettem.” 

A nyelvvesztés folyamatának felismerése tovább rontja a kettős identitás esélyeit. 

– „Volt idő, amikor állandóan kódot váltottam. Ahogy teltek az évek a kétnyelvű 

otthonomban, ez megoldódott, már csak ritkán váltok. Úgy érzem, hogy az 

anyanyelvem elszíntelenedik, és folyamatosan csodálom az egynyelvű finnek nyelvét, 

az idiómák tömegét, amik az én nyelvváltozatomból már kivesztek.” 

– „Az anyanyelvi kompetencia megsínyli, ha néhány évet a hazádon kívül töltesz. Már 

nem akkora a tudásod a kultúrával, társadalommal kapcsolatban, nem érted az új 

idiómákat, és vannak szavak, amiket már nem ismersz. Természetesen nem tudod 

fejleszteni a nyelvtudásodat, mert nincs rá lehetőség.” 

 

4. A kétkultúrájúság és az identitás megtartásának nehézségei 
Az emigráns kisebbségekhez tartozó egyének a családban, illetve a beszélőközösségükben 

tudatosan tesznek azért, hogy gyermekeik, leszármazottaik ne csupán a szülők első nyelvét 

sajátítsák el a többségi nyelv mellett, hanem a nyelvhez tartozó kultúrát is magukévá tudják 

tenni. Ez a törekvés többnyire sikeres a befogadó gyermek szempontjából az élet első 

éveiben, amikor a család az egyetlen, vagy a legfontosabb tényező a szocializálódás során. 

– angol–magyar kétnyelvű: „Az az igazság, hogy csak itt tudtam igazába fejlődni 

magyarba. Otthon csak szüleimmel beszéltem magyarul, meg inkább felnőttekkel 

beszéltem magyarul. És mivelhogy nem sokszor voltam felnőttekkel, hanem inkább 

baráti társaságba, akkor inkább angolul beszéltünk, és így nagyon keveset beszéltünk 

magyarul. De így is ránk ragadt, meg mert sokat foglalkozott velem az édesapám és 

ezért nagyon is tisztelem. Sokszor olvastatott velünk könyveket magyarul, meg naplót 

kellett írni neki magyarul neki, és mindig megnézte, kijavította a nyelvtani hibákat.” 

– angol–urdu kétnyelvű: „A felnőttek közötti beszélgetés mindig abba torkollt, hogy 

megvitassák, hogyan lehet megvédeni a gyermekeket a kísértéstől és megerősíteni 

bennük a pakisztáni identitást.” (Manzoor 2007, fordítás N. J.) 

A másodlagos szocializáció során azonban a gyermekek elkezdenek lázadni a kisebbségi 

nyelv és kultúra ellen, mivel érdeklődésük egyre nő a társaik, barátaik és a számukra érdekes 

társadalmi színterek iránt. A beilleszkedni vágyó fiatalok sok esetben szégyenlik másságukat, 

és ezzel sok esetben megkezdődik a nyelvvesztési folyamat, amely nem ritkán 

identitásvesztéssel is jár. 
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– amerikai–magyar kétnyelvű: „… egyszer akart a szüleim, hogy menjünk egy magyar 

iskolába. És mentünk első nap, és én és az öcsém bemászkáltunk egy szobába és ööö 

ott volt magyarok és táncoltak ööö régi ruhákban, magyar ruhák, tudod, nagyon régi és 

ilyen magyar tánc és én és az öcsém: ez nem lesz. Nem – azt mondtam apámnak és 

anyámnak: azt hiszed, hogy én ebbe az iskolába megyek? … komolyan mondtam neki, 

hogy én nem megyek ebbe egy percig. So, visszamegyünk a másik régi iskolámba és 

hagyjuk ezt, tudod. Ilyen magyar, aki táncol, én nem akarok semmit róla, tudod?” 

A szülő–gyermek közötti kamasz- és ifjúkori feszültséget, konfliktusokat a kétnyelvűség 

és kétkultúrájúság tovább fokozhatja, amennyiben a szülők a gyermek számára nemkívánatos 

módon erőltetik az eredeti nyelvet és kultúrát a családban. A második (többségi) nyelvvel és a 

többségi kultúrával való önazonosulás a lázadás egyik formája a második generáció részéről. 

– angol–urdu kétnyelvű: „Apámmal szemben oppozícióba helyeztem magam. Mindent, 

amiben ő hitt, ami neki fontos volt, az ambícióit én megtagadtam, ódivatúnak és 

kínosnak éreztem. Ha azt mondta, ő pakisztáni, én azt mondtam, brit vagyok. Ő 

muzulmánnak tartotta magát, én pedig össze voltam zavarodva.” (Manzoor 2007, 

fordítás N. J.) 

– angol–urdu kétnyelvű: „Szüleim mindig azt hitték, hogy ha végzek az egyetemen, 

hazajövök Lutonba. És annak ellenére, hogy sem pénzem nem volt, sem állásom, 

mégsem akartam hazajönni. Manchesterben szabad voltam; nem kellett időre 

hazamennem, olyan hangosan hallgathattam a zenét, ahogy akartam, hordhattam fekete 

bőrnadrágot és piros bársonyinget, rázhattam a fürtjeimet Lenny Kravitzre. Egy 

hónapban egyszer kényszerből hazamentem. Amikor megálltam a bejárati ajtóban a 

kék korddzsekimben, rajta egy »Born to Run« feliratú jelvény, hátamon a hátizsák, 

fülemben a fülhallgató, láttam apám arcán a teljes értetlenséget. Tudtam, hogy ezt 

gondolja: »Mit csinálsz magadból?«, és a legrosszabb az volt, hogy soha nem tudtam 

elmagyarázni neki. Amikor felhívtam telefonon, hogy közöljem vele, megkaptam az 

első munkámat, pár pillanatig csöndben volt, majd megkérdezte urdu nyelven: 

»Mennyit fizetnek?« Én soha nem használtam az urdut a szüleimmel.” 

 

5. A politika szerepe az identitás megtartásában vagy elvesztésében 

A demos szempontjából meghatározó, hogy az egyes államok miként viszonyulnak a 

területükön élő más nemzetiségűekhez. A kisebbségek sok esetben nem önszántukból válnak 

a többségi társadalom tagjává. Nem önként vállalt a kétnyelvűség olyan helyzetekben, amikor 

a történelem során politikai okokból változtatják meg az államok határait. Az így kisebbségi 

helyzetbe került nemzetiségek sorsa nagyban függ az adott állam kisebbségpolitikájától. 

Európaszerte az asszimiláció volt megfigyelhető a XX. században, csakúgy, mint 

Magyarországon. De ha nyelvi-kulturális asszimiláció nem is ment végbe, a demos 

meghatározta az önazonosítást. Ez lehet a magyarázat arra, hogy olyan magyarországi 

horvátok, akik iskoláskorukig kizárólag horvátul beszéltek otthon, és a mai napig a horvátot 

használják az egymás közti érintkezésben, a horvát szokások és tradíciók szerint élnek, mégis 

magyarnak vallják magukat. A horvát–magyar kétnyelvűek a kérdésre, hogy miért, a 

legtermészetesebb hangon válaszolnak: „Magyarországon születtünk; magyar személyi 

igazolványunk van; itt élünk és dolgozunk, tehát magyarok vagyunk.” 

Az önmeghatározás számos esetben problémát jelent az egyéni kétnyelvűek számára. A 

nyelvvel való azonosulás egyben érzelmi állásfoglalás is, ezért a családi kétnyelvűségben 

gondot okoz az identitás megfogalmazása. Ha a különböző anyanyelvű szülők nyelvei közül 
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kiválasztja a gyermek az egyiket, amellyel azonosul, megbánthatja a másik szülőt. Különösen 

nehéz, ha az egyén fizikai külsejével is elárulja, hogy nem az adott kultúra részese. Ennél 

csak az nehezíti meg még inkább a helyzetet, ha ráadásul az egyén már a befogadó 

társadalomban született és szocializálódott, de a társadalom nem áll pozitívan a más 

eredetűekhez, mint például a már többször idézett angol–urdu kétnyelvű esetében, aki 

önvallomásában a következőket írja: 

– „Ha megidézhettem volna egy szellemet, aki leradírozhatta volna a barnaságomat…, 

mivel ez lehetetlen volt, úgy döntöttem, hogy inkább láthatatlan akarok lenni. Így 

éreztem magam pakisztániként a 80-as években. Láthatatlan és névtelen akartam lenni, 

hogy senki se mutogathasson rám és senki se mondhassa: »Te más vagy és nem 

tartozol ide.« Ez az ország nem fogad be magáénak. De akkor milyen másik helyet 

tudnék megnevezni otthonomként?” 

A kétnyelvűség egyre elfogadottabbá válik világszerte. Egy közelmúltban végzett 

felmérés alapján Ausztráliában például egyre kevesebb a csak angolul beszélők száma az 

egyetemeken, a kétnyelvűek (bevándorlók) presztízse nő. Németországban a német-angol, 

német–francia, német–spanyol (elit) kétnyelvűséget pozitív jelenségként szemlélik. Azonban 

a török–német, görög–német stb. kétnyelvűség már stigma. Hasonlóan: a szlovák–magyar, 

szerb–magyar kétnyelvűség stigmatizált; egyes szélsőséges esetekben agressziót szül a 

többségi államban. Ez utóbbi példákban nem a kétnyelvűség a valós ok a megbélyegzettségre, 

hanem a kétkultúrájúság. Ezek a jelenségek a befogadó államok rugalmatlanságát, 

diszkriminatív jellegét bizonyítják. Sajnálatos módon a negatív események tovább erősítik az 

önhibájukon kívül kisebbségi sorba kényszerült egyének identitásvesztését. Ezt a 

politikusoknak fel kellene mérniük, és ennek tükrében kellene az államoknak a nyelv- és 

kisebbségpolitikájukat újragondolni. 
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Language and identity within and beyond our border 

JUDIT NAVRACSlCS 

The paper discusses the problems that may arise in bilingual and bicultural persons when 

considering their identity. It focuses both on societal and personal levels. Is it the language or 

the culture that determines self-identification? How does language attrition or loss lead to the 

loss of identity? The paper provides information on the topic by giving examples taken from 

the literature and from the author’s own findings. Excerpts are taken from interviews given to 

the author by bilingual people. Beyond the personal level, the question of identity 

maintenance and loss should be a crucial problem when considering language policy at the 

state level in the present-day multilingual Europe. 
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A finnországi magyarok egy csoportjának identitása és nyelvi attitűdjei 

 

KOVÁCS MAGDOLNA 

 

Bevezetés 
Jelen tanulmányomban a Finnországban élő magyarok egy csoportjával készített, 

folyamatban levő felmérés eredményeit és tanulságait elemzem az identitás és a nyelvi 

attitűdök szempontjából kvantitatív és kvalitatív módszerekkel egyaránt. A tanulmány egy 

olyan nagyobb kutatás része, amelynek célja a finnországi magyarok nyelvi helyzetének 

széleskörű feltérképezése, a nyelvmegőrzés, illetőleg a nyelvcsere folyamatának összetett 

elemzése. 

A nyelv és az identitás kapcsolata, a nyelvi attitűdök, valamint hatásuk a 

nyelvmegőrzésre, illetve a nyelvcserére régóta kutatott és vitatott témák a 

szociolingvisztikában. (Az identitás különböző megközelítéseiről lásd pl. Bartha 2006; az 

attitűdökkel és a nyelvcserével kapcsolatos kutatások kritikai bemutatását pedig Maitz 2008.) 

Kiindulópontom szerint egy kisebbségi csoportnak saját nyelve iránti pozitív attitűdje, 

valamint a nyelv és az identitás szoros összekapcsolása a nyelvmegőrzés irányába hathat, 

ennek ellentéte pedig a nyelvcsere irányába. Az attitűdöknek tehát bizonyos mértékben 

viselkedésirányító szerepet tulajdonítok (vö. Maitz [2008: 167–168] „tervezett viselkedésen” 

alapuló modelljében az attitűdök szerepét); e szerep mértékének meghatározására azonban 

csak a nyelvcserét befolyásoló számos egyéb faktor komplex vizsgálatának 

figyelembevételével adhatunk választ. Jelen dolgozat keretében e faktoroknak csak egy részét 

és csak röviden tudom bemutatni. 

 

Magyarok Finnországban 

A finnországi magyarok nem tartoznak a „klasszikus” magyar diaszpóracsoportok közé, 

mivel késői és kis létszámú bevándorló csoportot alkotnak. Magyarok főként az 1970–80-as 

évektől kezdve telepedtek le Finnországban. Foglalkozási összetételük is eltér a klasszikus 

diaszpóráétól: elsősorban értelmiségiek érkeztek Finnországba, kezdetben számos zenetanár 

és zenész volt közöttük (HTMH 2006), később műszaki és számítógépes területen dolgozók. 

A legutóbbi években érkező fizikai munkások inkább ideiglenes jelleggel tartózkodnak 

Finnországban. 

A magyarok lélekszámát – a többi kisebbségtől elkülönítve – a Finn Statisztikai Hivatal 

elektronikus formában elérhető adatbázisa (Tilastokeskus 2008) csak az 1990-es évektől 

kezdve tartja számon.  

 

1. táblázat 

A finnországi magyarok a hivatalos statisztika tükrében 

Forrás: Tilastokeskus 2008 
 1990 2000 2007 

Magyarországon születettek 522 873 1121 

Magyar anyanyelvűek 573 1089 1457 

Magyar állampolgárok 308 654 900 

 

A statisztikák (l. táblázat) megadják a Magyarországon születettek számát (2007-ben 

1121), a magyar anyanyelvűek számát (2007-ben 1457) és a magyar állampolgárok számát 
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(2007-ben 900). A Magyarországon születettek között azonban nem szerepelnek pl. a 

Romániában (Erdélyben) születettek, akiknek lélekszáma – személyes tapasztalaim alapján – 

nem elhanyagolható, illetve a második generációnak az a része, amelyet finn anyanyelvűként 

jegyeztek be a statisztikákba. A finnországi magyarok összlétszáma tehát legalább néhány 

százzal magasabb lehet a magyarul beszélők számánál. 

A finn Statisztikai Hivatal adatai szerint (Tilastokeskus 2008) a finnországi magyarok 

nagyobb része az ország déli területein él, s kb. a fele Uudenmaa területén, azaz nagyjából 

Helsinkiben és tágabb környékén lakik: 2007-ben a magyar anyanyelvűek közül 733 fő; 

Pirkanmaaban (Tampere központtal) 136 fő, Varsinais-Suomiban (Délnyugat-Finnország 

Turku központtal) pedig 99 fő lakott 2007-ben. 

A finnországi magyaroknak kis létszámuk ellenére több szervezete is létezik: van 

egyesületük (Finnországi Magyarok Egyesülete, 1993-tól bejegyzett egyesület; honlap: FME 

2008), két ökumenikus keresztény közösségük (Finnországi Magyar Keresztény Közösség 

[honlap: FMKK 2008] és a Finnországi Magyar Gyülekezet [honlap: FMGY 2008]) és 

gyermekfoglalkoztató csoportjuk is (honlap: BÓBITA 2008). 

A helsinki Magyar Tudományos és Kulturális Központ (1980-tól; honlapja: MTKK 2008) 

és a Finn-Magyar Társaság (Suomi-Unkari Seura 1950-től; honlapja SUS 2008) kulturális és 

egyéb rendezvényeit is látogatja a finnországi magyarok egy része. A finnországi egyetemek 

hungarológusképzése (Helsinki, Turku, Jyväskylä) elsősorban a finn diákok igényeit elégíti 

ki, de néhány másodgenerációs magyar is található a diákok között. 

A magyar kisebbség számára tehát viszonylag sokféle kulturális és egyéb program 

kínálkozik, különösen Helsinkiben és környékén, habár a lehetőségeket általában csak egy 

kisebb létszámú, aktív mag használja ki.
1
 

 

Finnország nyelvpolitikája és a magyar nyelv 

Phillipson és Skutnabb-Kangas (1995/97: 18) a nyelvi jogok szempontjából Finnországot a 

nyelvmegőrzés-orientált nyelvpolitika legpozitívabb pólusán (támogatás) helyezi el a svéd 

nyelvet illetően, s a megengedés és a támogatás közötti kategóriába a számi (lapp) nyelveket 

illetően. A bevándorló kisebbségek nyelvével kapcsolatos finn nyelvpolitika – melyet a fenti 

szerzők nem értékelnek – szintén a megengedés és a támogatás között foglal helyet. A finn 

Oktatási Minisztérium támogatja a bevándorlók anyanyelvének megőrzését: elvileg egy 

kisebbségi nyelvhez tartozó 4 diák esetében igényelhető heti kétórás anyanyelvi oktatás, 

ennek megvalósítását azonban a minisztérium a helyi szervek döntésére és lehetőségeire 

bízza. Információim szerint e keretek között magyaroktatás 2007-ben Helsinkiben és 

környékén (Espoóban, Vantaában), Turkuban és Tamperében volt.
2
 

 

Az adatgyűjtés és tapasztalatai, adatközlők 
A finnországi magyarok között nyelvhasználatukra, nyelvtudásukra, nyelvi attitűdjeikre és 

identitásukra vonatkozó próbafelmérés tapasztalatait felhasználva 2008 augusztusában 

internetes adatgyűjtést végeztem. A kérdőív a Finnországi Magyarok Egyesületének 

levelezőlistáján és kisebb mértékben ismerősökön kereszül kb. 350 finnországi magyarhoz 

jutott el. Az interneten terjesztett kérdőívek esetében egyrészt problémát okozhat a részt vevő 

megfigyelés hiánya, másrészt az, hogy illetéktelenek is kitölthetik (bár ez utóbbit nem 

tapasztaltam az adatok feldolgozásakor). Ugyanakkor a „kényesebb” kérdésekre adott 

válaszok őszintébbek is lehetnek, mint például egy személyes interjú válaszai. 
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A gyűjtésnél a legnagyobb problémát a második generáció szinte teljes hiánya okozta: 

2008. szeptember elejéig, az első adatfeldolgozásig 105 első és 6 második generációs magyar 

töltötte ki a kérdőívet. Ez a negatív eredmény azt mutatja, hogy az FME levelezőlistája 

elsősorban az első generációs magyarokat aktiválja. Jelen dolgozatomban így az első 

generáció válaszait elemzem. Húszéves tapasztalataim szerint az első generációnak van egy 

olyan rétege is, amely gyermekét nem tanította magyarul beszélni, illetve a gyermekek 

elfordultak a magyarságtól. Néhányuk jelezte is, hogy emiatt nem akarja kitölteni a kérdőívet. 

Ezt az önmagával szembenézni nem akaró/tudó csoportot azonban valószínűleg más gyűjtési 

módszerekkel is nagyon nehéz vagy lehetetlen lenne megragadni. 

Az adatközlők összetétele nagyjából tükrözi a finnországi magyarok összetételét.
3
 Az 

adatközlők többsége Magyarországon (81 fő), kb. ötödrészük (22 fő) Romániában 

(Erdélyben) született.
4
 Többségükben Dél-Finnországban, mégpedig Helsinkiben és 

környékén (53), Tamperében és környékén (25) vagy Turkuban és környékén (8) élnek, 18 

válaszadó pedig az ország egyéb területein lakik. Iskolázottság szempontjából is jól 

reprezentálják a finnországi magyarokat: közülük 80 diplomás (zenetanárok, tanárok, 

műszaki és számítógépes szakemberek), 17 gimnáziumot vagy szakközépiskolát végzett, 4 

szakmunkásképzőt és 3 általános iskolát. A nemek szerinti megoszlás kissé eltér a finnországi 

magyarok átlagától: 2007-ben a magyar anyanyelvűek között a férfi/női arány 759/698 

(Tilastokeskus 2008), az adatközlők között viszont a nők vannak többen (arány: 64/41). 

A 39 kérdésből, illetve kérdéscsoportból álló kérdőív kérdései közül a 21., 23., 24., 25., 

valamint a 30. kérdésre adott válaszokat elemzem részletesebben. 

 

Identitás, anyanyelv, attitűdök 

A 24. kérdésre („Magyarnak vagy finnek tartja-e magát?”) adott válaszokból egyértelműen 

magyar-domináns etnikai identitás bontakozik ki (vö. 2. táblázat). 

A legtöbben (47 fő) „csak magyarnak” tartják magukat. (A Romániában [Erdélyben] 

született válaszadók közül a felénél is többen választották ezt a kategóriát.) E válaszadók 

identitását tehát nem befolyásolja finnországi tartózkodásuk, s nem vállalják a „finnországi 

magyar” kategóriát sem, melyet a válaszadók 30%-a (31 fő) jelölt meg. A magát inkább 

magyarnak, de egy kicsit finnek is érzők ennél lényegesen kevesebben vannak; magát 

egyformán magyarnak és finnek vagy inkább finnek tartó nem akad a válaszadók között. 

 

2. táblázat 

„Magyarnak vagy finnek tartja-e magát?” 
Csak magyarnak 47 

Finnországi magyarnak 31 

Magyarnak, de egy kicsit finnek is 11 

Magyarnak és finnek egyformán 0 

Finnek, de egy kicsit magyarnak is 0 

Csak finnek 0 

Másnak 11 

Nem válaszolt 5 

Összesen 105 
 

A „másnak” tartja magát kategóriában a válaszadók közül néhányan a magyarországi 

magyaroktól eltérő erdélyi vagy határontúli identitásukat hangsúlyozták, de akadt egy-egy, 

aki világpolgárnak, „saját egyedi magának” vagy mindenhol „idegennek” érzi magát, egy 
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pedig fontosnak tartotta, hogy különbséget tegyen a „finnországi” és a „Finnországban élő” 

között, ez utóbbit talán a magyar identitáshoz közelebb állónak érezte. 

A Finnországban eltöltött idő nincs egyenes arányban az identitás alakulásával: a csak l-2 

éve Finnországban tartózkodók között ugyanúgy vannak magukat egy kicsit finnek érzők, 

mint a több mint 10 éve ott lakók között.
5
 

A 25. kérdésre („Milyen szerepet játszik életében a magyarsága?”) a válaszadók kb. 

kétharmada (77 fő) állította, hogy életében magyarsága nagy vagy nagyon nagy szerepet 

játszik. Ez a szám majdnem teljesen megegyezik a 24. kérdésre adott válaszokban magukat 

csak magyarnak vagy finnországi magyarnak tartók számával (78 fő), de a válaszok nem 

teljesen korrelálnak egymással: a magukat csak magyarnak vagy finnországi magyarnak 

tartók között is van néhány, aki azt állítja, hogy magyarságának kicsi vagy semmilyen szerepe 

nincs életében. 

 

3. táblázat 

„Milyen szerepet játszik életében a magyarsága?” 
Nagyon nagy 33 

Nagy 44 

Kicsi 19 

Semmilyen 6 

Nem válaszolt 3 

Összesen 105 

 

A kiegészítő nyitott kérdésre 36-an adtak választ, Azok az adatközlők, akik 

magyarságuknak nagy(on nagy) szerepet tulajdonítanak, válaszukban gyakran a nyelv – 

identitás – kultúra összefüggéseire utalnak. A válaszok a következő csoportokra oszthatók 

(vö. a 21. kérdésre adott válaszokkal is): 

l. Az adatközlők magyarságának a magyar nyelv, a kultúra, a szokások, illetve ezek 

megőrzése miatt van nagy szerepe: 

„Anyanyelv és kultúra nagyon sokat számít. Nincs olyan kultúra, amelyik annyit ad, 
mint a magyar. Magyarország politikájával nem passzol.” 

„Tennem kell azert, hogy a magyar kutura elö legyen itt is, es atadhassam a 
gyermekemnek.”

6
 

2. Az etnikai hovatartozás és a haza miatt: 

„Nemzetiségem, hazám Mo.” 
„Egyszerűen magyar vagyok, erre büszke is vagyok, mi értelme lenne ezen 

változtatni??” 

3. A másság miatt, pozitív értelemben: 

„Szeretem megtartani a másságomat, imádom az erdélyi kajákat és az ottani 

erkölcsöket valamint a tájat.” 

Azok, akiknek életében csak kis vagy semmilyen szerepe nincs magyarságuknak, 

nagyjából két csoportra oszthatók. Az első csoport kötődik a magyar identitáshoz, a második 

nem: 

l. Magyarsága adott, „természetes”, nincs külön jelentősége: 

„A magyar szokások szerint szoktam élni a napjaimat.” 
„Büszke vagyok rá, de ezen kivül a hétköznapi életemet, az, hogy magyar vagyok, nem 

befolyásolja.” 
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2. Elvesztette a magyar kultúrát vagy nem tud azonosulni vele (politikai okokból): 

„Mar nem orzom a kulturat.” 

„Mert nem igazan vagyok buszke arra hogy magyar vagyok. Csak ahhoz ertunk hogy 
hogyan kell tonkretenni egy orszagot (lasd mai magyar politika).” 

A kérdőív 23. kérdése az anyanyelvre kérdezett rá. A megkérdezettek közül kettő 

kivételével mindenki a magyart tartja anyanyelvének, ami természetes az első generáció 

esetében. A két kivétel közül az egyik, egy fiatalabb adatközlő a finnt választotta, egy másik 

pedig, aki többször költözött Finnország és Magyarország között, kihagyta a választ. 

A 21. kérdés arra keresett választ, hogy fontos-e az anyanyelvet továbbadni a következő 

generációnak. Az adatközlők döntő többsége (98 fő) nagyon fontosnak tartotta, hogy a 

finnországi, magyar származású gyermekeket is megtanítsák a családban magyarul.
7 

 

4. táblázat 

„Fontos-e a Finnországban született, magyar származású gyermeket magyarul 

megtanítani otthon?” 
Nagyon fontos 98 

Nem olyan fontos, de jó, ha megtanítjuk 3 

Egyáltalán nem fontos 0 

Nem válaszolt 4 

Összesen 105 

 

A 21. kérdéshez kapcsolódó „Miért fontos/nem fontos?” nyitott kérdésre adott 36 

válaszból a legtöbb esetben szintén a nyelv–identitás–-kultúra összefüggéseit boncolgatják a 

válaszadók (vö. a 25. kérdésre adott válaszokkal); néhány esetben a nyelvtudás általános 

hasznosságát emelik ki. A válaszokból a következő csoportok rajzolódnak ki: 

l. A nyelv továbbadása a magyar identitás miatt fontos: 

„hogy tudja, hogy ő magyar” 

„Föként a gyermek identitása miatt. Legyen büszke a magyarságára, értse meg és 
beszélje szülöje nyelvét, tudjon kapcsolatot teremteni a rokonsággal, más 

magyarokkal. 

2. A nyelv a magyar kultúra megismerésének, továbbadásának eszköze: 

„az anyakultúrám átadása így lehetséges a legjobban” 

„hogy továbbvigye a nyelvet, s vele talán valamiféle magyar kulturát is, identitást” 
3. A gyökerek, a rokonság, az anyaországhoz való kötődés miatt fontos: 

„a M.O-i rokonok, a gyökerek miatt” 

„legyen kötödésük az anyaországhoz” 
4. A nyelv(tudás) szellemi kincs általában: 

„Nyelv, kultura ismerete gazdagít, miért fosztanám meg a gyerekeimet ettöl a 
lehetöségtöl?” 

„kétnyelvünek lenni gazdagság” 

5. Egyéb okok: 

„kötelesség”; „természetes”; „multikulturális nevelés”; 

„Mert sokkal okosabbak lesznek ha magyarul is beszélnek. „ 

Mivel a kisebbség nyelvi viselkedését a többségnek a kisebbséghez való viszonyulása is 

befolyásolhatja, a 30. kérdésben a többség attitűdjére kérdeztem rá. Száz adatközlő szerint a 

finnek pozitívan viszonyulnak a (finnországi) magyarokhoz, s csak ketten állították, hogy 
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negatívan (3 adatközlő nem válaszolt a kérdésre). A pozitív viszonyulást főként a 

nyelvrokonságból eredőnek tartják. E pozitív viszonyulás a Magyarország iránti 

érdeklődésben és a magyarok iránti kedvességben, segítőkészségben jelenik meg, amelyet 

több adatközlő szerint a finnek nem tanúsítanak minden külföldi származású iránt: 

„Amikor kiderül, hogy magyar vagyok, a legtöbb finn rögtön a finn-magyar 
nyelvrokonságot emlegeti. Legtöbbjük elmeséli, hogy milyen konkrét, személyes 

kapcsolataik vannak/voltak magyarokkal vagy Magyarországgal.” 

„A külföldiekkel visszafogottak, de ha kiderül, hogy magyar vagyok, akkor 
barátságosabbak, kedvesebbek lesznek” 

„Ikeában beszóltak: 'russzki-pporusszki', mikor mondtuk, h. magyar, nem orosz, akkor: 

Jaa, Budapest, azt szeretjük.” 
 

Összegzés és következtetések 
A finnországi magyarok első generációjának identitását és nyelvi attitűdjeit vizsgáltam. 

Bemutattam a finn többségnek a magyar kisebbséghez való viszonyulását is, valamint 

vázlatosan utaltam a nyelvmegőrzésben szerepet játszó néhány egyéb faktorra is. E faktorok 

közül a hivatalos finn nyelvpolitika a megengedő-támogató rendszerével elvileg a 

nyelvmegőrzést segítheti elő. A demográfiai tényezők ambivalensek a finnországi magyarok 

szempontjából, legfeljebb a déli területeken, ahol a magyarok nagyobbik része lakik, lehetnek 

pozitív hatásúak. A déli területekre koncentrálódik a finnországi magyarok önszerveződő 

tevékenységének nagy része is. 

Az elemzés alapján megállapítható, hogy a finnországi magyarok első generációjának 

identitása a vizsgált csoportban erősen magyar-domináns. A magyar identitás megőrzése 

fontos az adatközlők számára, s ebben nagy szerepet tulajdonítanak az anyanyelv 

megőrzésének. A nyitott kérdésekre adott válaszok alapján az is megállapítható, hogy az 

identitás egyéb elemei sokuk számára a magyar kultúra, a szokások megőrzését, a 

szülőhazához, a magyar rokonsághoz való kötődést jelentik. Az ezen értékek iránti pozitív 

attitűdjeik pozitívan befolyásolhatják a nyelvmegőrzést. 

Ha a finnországi magyarság egészéről kellene képet adnunk, ezek az eredmények 

valószínűleg pozitív irányban torzítottak, hiszen nagyrészt egy olyan réteg válaszadásán 

alapulnak, amelyik már az FME levelező listájára való feliratkozással – és a kérdőívre való 

válaszadással – is bizonyítja a magyar dolgok iránti érdeklődését. A csoportból hiányzik az 

első generációnak a magyarság iránt kevésbé érdeklődő része (amely csoport személyes 

tapasztalataim alapján létezik). Hiányzik a második generáció is; a jövőben a két generáció 

összehasonlításával teljesebb képet kaphatunk a finnországi magyarok attitűdjeiről és ezeknek 

a nyelvmegőrzésben játszott szerepéről (vagy a nyelvcsere folyamatában az attitűdök 

változásáról, ahogy azt pl. Borbély Anna [2001: 177] a magyarországi románokkal 

kapcsolatban megállapította). 

Az adatközlők túlnyomó többsége szerint a finnek attitűdjei a magyarok iránt pozitívak, s 

ez szerintük a nyelvrokonság tudatán alapul. A válaszokból az is kiderül, hogy a finnek nem 

mindegyik (bevándorló) kisebbséghez viszonyulnak pozitívan. A többség pozitív 

viszonyulása szintén a nyelvmegőrzés irányába hathat. 

 

JEGYZETEK 
1 Húsz évi személyes tapasztalataim alapján. 
2 A finn nyelvpolitikáról magyarul részletesebben lásd pl. : Kovács 2005. 
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3 A kérdőív 1., 3., 4. és 7. kérdéseire adott válaszok alapján. 
4 Mivel nem mindenki válaszolt minden kérdésre, a válaszadók összlétszáma nem mindig éri el a 105 főt. 
5 A Finnországban eltöltött idő az 5. kérdésre adott válaszokból derül ki, ezt a faktort – helyszűke miatt – itt 

nem fejtem ki részletesebben. 
6 Az idézeteket itt és a továbbiakban a kérdőívre adott válaszokban szereplő formában közlöm, pl. a 

megfelelő ékezet nélkül vagy a helyesírási szabályoktól eltérő formában. 
7 A különböző magyar értékek fontosságára a 26. kérdésben kerestem választ, az ideális tanítási nyelvre 

pedig a 22.-ben. Az anyanyelv fontos szerepe itt is nagyon erősen kidomborodik, de erre most 

részletesebben nem térek ki. 
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The identity and linguistic attitudes of first generation Hungarians living in Finland 

MAGDOLNA KOVÁCS 

Hungarian migration to Finland is characterized by late migration (started mainly from the 

1970s), small group size, high level of education. Migration has been motivated more by 

economic than by political reasons. According to the official Finnish statistics, 1121 
Hungarian barn and 1457 Hungarian speaking people were living in Finland in 2007. First 

generation Hungarians' identity and attitudes are studied through an internet survey. This 

article reports results from five out of 39 questions presented. The identity of the studied 
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group is strongly Hungarian-dominant. 45 % of them did not identify themselves as “Finnish 

Hungarians”, only as “Hungarians”. Maintenance of the Hungarian identity and the 

Hungarian language, which is the most essential marker of their identity, is very important. 

Other important components of their Hungarian identity include Hungarian culture, traditions, 

adherence to motherland and loyalty to Hungarian relatives. Positive attitudes to Hungarian 

values may contribute to language maintenance. The official Finnish language policy and the 

positive attitudes of the Finns towards Hungarians may encourage maintenance of the 

Hungarian values. 
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A kettősnyelvűség megítélése kétnyelvű környezetben 

 
VUKOV RAFFAI ÉVA 

 

Mit is értünk kettősnyelvűség alatt? 

Lanstyák (2002: 140) szerint „két, viszonylag önállónak tekintett nyelvváltozat –leginkább a 

standard és valamilyen helyi nyelvjárás – ismeretét és a beszédhelyzet követelményeinek 

megfelelő, rendszeres használatát” kell kettősnyelvűségen érteni. Kiss (2002: 232) a 

kettősnyelvűség két formáját különbözteti meg aszerint, hogy a két rendszeresen használt 

nyelvváltozat között milyen funkcióelkülönülés jellemző. Ezek szerint diglossziáról és a 

kétnyelvjárásúságról beszél. Szépe (1985: 269) diglottikusnak nevezi a nyelvjárási 

környezetből köznyelvi környezetbe lépőket, akik mindkét nyelvváltozatot beszélik. Trudgill 

(1997: 15) határozottan különválasztja a diglossziát a bidialektalizmustól, illetve 

kettősnyelvűségtől. A bidialektalizmus, amely többé-kevésbé azonosítható az általunk 

kettősnyelvűségnek nevezett jelenséggel, legtöbbször azt jelenti, hogy a beszélő egy nyelv 

sztenderd dialektusát, illetve nemsztenderd dialektusát is tudja használni, a társas 

környezetnek megfelelően képes kódot váltani. 

Az általunk kettősnyelvűségnek nevezett nyelvi helyzet (készség) alatt azt értjük, amikor a 

beszélő a vernakuláris nyelv használatát a társas környezet szabályai szerint váltja egy 

sztenderdebb, illetve a sztenderdhez közelebb álló változatra. A vajdasági magyarok esetében 

a regionális köznyelv megnevezéssel illetjük ezt a változatot. Ez a váltás stílusváltást és 

egyben dialektusváltást is jelent. Emellett Vajdaságszerte jellemző egy nyelvjárási jegyekkel 

is átszőtt nemsztenderd nyelvváltozat, amelynek olyan általánosan jellemző markáns nyelvi 

jellegzetességei figyelhetők meg, amelyek lehetővé teszik, hogy aránylag önálló 

nyelvváltozatként kezeljük, és amely megjelenik a társas környezet valamennyi színterén. 

 

A kettősnyelvűség jelentősége kisebbségi helyzetben 

Kisebbségi helyzetben, ahol a többségi nyelv hatással van az anyanyelvre, a legfontosabb 

kérdés – az elsődleges nyelvhasználat és a nyelvhelyesség szempontjából is – a többségi 

nyelvi hatás, vagyis esetünkben, Vajdaságban, a szerb nyelvi, főként szókészleti elemek 

megjelenése a nyelvben. Ebben az esetben a mindennapi, otthon használatos nyelv, illetve a 

regionális köznyelv közötti kódváltás nagy mértékben ezeknek az idegen szavaknak a 

használatán, illetve a magyar szóval való pótlásán áll, s csak másodsorban kapnak figyelmet 

az egyéb nyelvi jelenségek. Magasabb presztízsű magyar nyelvváltozattal való érintkezés 

híján bizonyos, másutt stigmatizált nyelvi jelenségek a vajdasági magyar nyelvváltozat 

állandó jelenségei; ilyen például a suksükölés,  nákolás ,  bizon yos névutós 

szerkezetek sztenderdtől eltérő használata, szerb kifejezések tükörfordítása stb. 

A kisebbségi nyelvi helyzet következtében viszonylag késői életkorban tudatosul a 

beszélőben az általa használt nyelvi formáknak a sztenderd nyelvi változatot beszélők 

részéről való stigmatizáltsága. Az informális jellegű beszédmód általános voltát azzal is 

magyarázhatjuk, hogy az itteni magyarság a többségi nemzet mellett egyfajta szolidaritási 

érzéssel fordul a magyarul beszélő beszédpartnerhez, afféle „magunk között vagyunk” 

magatartással (Raffai 1996). A nyelvhasználati kihívás sokak számára nem a magyar 

sztenderd beszélése, hanem a bizonyos szempontból hasonló szerepet betöltő többségi, 

hivatalos nyelv, a szerb nyelv használata. Míg egy egynyelvű közösségben (például 
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Magyarországon) a hivatalos nyelvi megnyilvánulások nyelve visszahat a nemsztenderd 

nyelvváltozatokra, s egynyelvű közegben a két nyelvváltozat kölcsönösen hat egymásra, s az 

eltérés egyre kisebb a két nyelvváltozat között, vagyis általában nem halad meg egy bizonyos 

arányt, addig a kétnyelvű közegben a többségi nyelv egyben a hivatalos nyelv státusát is 

betölti, s közte és a nemsztenderd kisebbségi nyelv között olyanfajta kölcsönhatásról nem 

beszélhetünk, mint az előbbi esetben. Tehát ebben az esetben a hivatalos nyelv, a sztenderd 

nyelvváltozat nem tölti be azt a bizonyos „kordában tartó” szerepet. 

A nyelvtervezés alapelveiből kiindulva azt tartanánk kívánatosnak, ha a beszélő otthon, 

mindennapjaiban használná az ott elsajátított nyelvváltozatot, viszont tudatában lenne saját 

nyelvváltozata és a sztenderd vagy a regionális sztenderd nyelvváltozat közötti különbségnek 

nyelvi és nyelvhasználati, illetve funkcionális szempontból is. Mindemellett törekedni kellene 

arra, hogy, ha másutt nem is, az iskolában kialakulhasson az a kódváltási készség, amely 

alapján a megfelelő társalgási helyzetben a megfelelő kódkészletet tudná használni a beszélő, 

azaz esélyt kapna arra is, hogy a megfelelő társalgási helyzetben használni tudja a sztenderd 

nyelvváltozatot. Mindezekből következik, hogy a kettősnyelvűség kialakítását fontos oktatási 

feladatként kell kezelnünk. 

Az említett nyelvi közegben a kettősnyelvűség kialakulását olyan tényezők nehezítik, mint 

a sztenderd nyelvváltozat hiánya, valamint a szerb nyelvi hatás kiküszöbölésére irányuló 

erőfeszítések. 

 

A pedagógusok szerepe a kettősnyelvűség kialakításában 
A fentiekből következik, hogy ebben az esetben nagy feladat hárul a pedagógusokra, s főként 

a tanítókra, hiszen a nyelvi szocializáció első intézményes formája éppen az ő 

tevékenységükkel fonódik össze. Az alsó osztályos anyanyelvtanítás talán legfontosabb 

feladata a jól, sikeresen kommunikáló tizenéves nevelése. A sikeres kommunikáció magában 

foglalja a kódváltás készségét. 

Mivel a vizsgált rétegben hiányzik a sztenderd nyelvváltozatot közvetítő közeg, éppen a 

tanítónak kellene magára vállalnia ezt a közvetítő szerepet. Mik a feltételei ennek a 

szerepvállalásnak? 

l. A tanítónak ismernie kell annak a közegnek a nyelvváltozatát, ahonnan a tanulók 

jönnek. 

2. Legyen tisztában a tanulók által használt nyelvváltozat és a sztenderd közötti 

különbséggel, hogy megfelelő kommunikációs feladatokkal, foglalkozásokkal segítse a 

tanulók kódváltását. 

3. Legyen számára nyilvánvaló a kettősnyelvűek kódváltási folyamata, s képes legyen ezt 

tudatosan is végezni. (Feltételezzük, hogy a pedagógus is beszéli bizonyos társalgási 

közegben azt a nyelvváltozatot, amely a közegre jellemző, de tanításkor vált.) 

4. Beszélje a sztenderd nyelvváltozatot, ugyanis így állíthat másolható mintát a tanulók 

elé. 

5. Tolerancia: tolerálja azt a nyelvváltozatot, amelyet a gyerekek szüleiktől kaptak (lásd 

Kontra 1999). 

A magyarországi sztenderd és a vajdasági magyarok nyelvének eltérései főként az eltérő 

társadalmi viszonyok és a többségi nyelv következtében létrejött specifikus szókincsben, 

valamint a másik nyelv mondat- illetve szószerkezetre kifejtett hatásában testesülnek meg. 

Lanstyák (2002: 134) szerint „a magyarnyelv-oktatás az anyanyelv fenntartását akkor 

szolgálja a legjobban, ha egyforma súlyt helyez a standard magyarnak, mint a magyar 
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etnikum egységét szimbolizáló, s gyakorlati szempontból is nélkülözhetetlen 

nyelvváltozatnak az elsajátítására és a tanulók által használt többi nyelvváltozat (nyelvjárás, 

kisebbségi nyelvváltozat) kialakítására”. 

 

A felmérés leírása 
A kettősnyelvűség felismerésével és értékelésével kapcsolatban 50 tanítóval végeztem 

kérdőíves felmérését Szabadkán, s ezzel a település magyar nyelven oktató tanítóinak 

valamivel több mint fele válaszolt a hat nyitott kérdésre. A kérdések három csoportra 

oszthatók. Egyes kérdések arra vonatkoznak, hogy a tanítók hogyan jellemzik és értékelik 

tanulóik nyelvhasználatát. A kérdések másik csoportja a tanulók nyelvhasználatára vonatkozó 

tanítói hozzáállásra, reagálásra vonatkozik. Egy kérdés pedig így hangzik: „Az óravezetés 

nyelve az Ön számára: a) ugyanaz, amit otthon is használ vagy b) más. Amennyiben más az 

óravezetés nyelve, miben áll a különbség?” 

 

A pedagógusi attitűd a felmérések alapján 

Az 50 megkérdezett tanító közül 31 elmarasztalóan nyilatkozott a 7–11 éves tanulók 

nyelvhasználatáról: 

– nehezen tudnak egy mondatot is összeállítani; 

– a nagy többségnek szegényes a szókincse; egyszerű, gyakran parlagias, parasztos, 

profán; 

– 30%-uk makaróni nyelvet használ, sok hibával helytelenül, hanyagul beszél, a 

folyamatos beszéddel vannak problémák; 

– a szülőktől tanult kevert nyelvezet, a televízióból átvett kifejezések jellemzik 

nyelvhasználatukat; 

– nehezen tudnak megszabadulni az otthonról hozott rossz szokásoktól. 

A tanító számára leggyakrabban minden olyan nyelvi megnyilvánulás, amely az általa 

használt „köznyelvi” formától különbözik, hibaként vagy nemkívánatos elemként jelenik 

meg, például a tájnyelvi kifejezések egy része, még fokozottabban a tájnyelvi vagy regionális 

morfémarendszer használata, s szinte kivétel nélkül a diákzsargon. Aránylag kevés pedagógus 

dicséri tanulói nyelvezetét (17 tanító). A dicséret a gazdag szókincset és a jó 

kifejezőkészséget illeti leginkább. Néhányan szóvá teszik, hogy sajnos, a tanulók 

nyelvhasználata tükrözi környezetük, illetve szüleik beszédmódját. Ebből a megjegyzésből 

azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a pedagógus gyakran nem szembesül azzal a ténnyel, 

hogy a gyerekek, akárcsak a többi társadalomban élő emberi lény, nem mentes a társadalmi 

hatásoktól. 

Arra a kérdésre, hogy hogyan reagálnak a tanulók nyelvi megnyilvánulásaira, a legtöbben 

(32) a hibajavítást említették. Mások a minél gyakoribb beszéltetést (9) tartják fontosnak. 

A tanulók beszédét a leggyakrabban az alábbi esetekben javítják: 

– általában (34) 

– suksükölés (6) 

– szerb szavak használata esetén (3) 

Fontos feladata a tanítónak s később a tanárnak, hogy szembesítse a tanulókat 

környezetünk nyelvhasználata és a standard magyar nyelvváltozat közötti különbségekkel. A 

pedagógus célja az, hogy a gyerekeket megtanítsa ezeknek az eltéréseknek a kezelésére, nem 

pedig az, hogy arra ösztönözze őket, hogy környezetük nyelvét elvessék. A pedagógus azzal, 
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hogy standard magyar nyelvet használ az órákon, megfelelő mintát nyújthat a tanulóknak, 

mindazzal együtt, hogy az ő nyelvváltozatukat is élni hagyja. 

Otthon használt nyelvváltozatuk elvetésének eredménye a hallgatás, s ebből eredően a 

kifejezőkészség alacsony szinten maradása. 

 

A saját kettősnyelvűség felismerése, tudatosítása 

Arra a kérdésre, hogy vajon más-e számára az óravezetés nyelve, mint az otthon használt 

nyelv, az 50-ből mindössze 20 adatközlő tanító állítja, hogy esetében az óravezetés nyelve 

eltér az otthon használatos nyelvtől. Azok a tanítók, akik vallják, hogy az óravezetés nyelve 

esetükben eltér az otthon használatos nyelvváltozattól, az eltérést nagy arányban (14) 

magyarázzák azzal, hogy a tanítási órákon „igényesebben, átgondoltabban” beszélnek, 

emellett kerülik a vulgáris kifejezéseket, tudatosabban fogalmaznak, igyekeznek 

példamutatóan beszélni, egyszerűen és érthetően. Hárman csupán abban látják a különbséget, 

hogy az órákon szakkifejezéseket használnak, ketten pedig otthon tájszólásban beszélnek, 

amit az iskolában igyekeznek kerülni. 

Szabadkán és környékén a magyar anyanyelvű lakosság s ezzel együtt a tanítók a 

mindennapokban (vagy otthon, szűk környezetben) informális nyelvváltozatot beszélnek, 

ennek a nyelvváltozatnak, mint mindenütt, sajátja a hiányos mondatszerkesztés, a lazább 

szabálykövetés, s emellett még a környezetnyelv elemeinek beemelése a nyelvbe, esetleg 

bizonyos rétegnyelvi kifejezések használata. Ha mindezt figyelembe vesszük, nem valószínű, 

hogy a tanító, akár önkéntelenül is, nem vált nyelvváltozatot a tanítási órán. Ha ez így lenne, 

arra a következtetésre jutnánk, hogy nem tesz eleget annak a követelménynek, amely a 

tanítótól a tanítási órákon a köznyelv beszélését követeli meg. Ha nem ez a helyzet, abban az 

esetben hátrányosnak érzi azt a nyilatkozatot, miszerint alapnyelve nem esik egybe az elvárt 

sztenderddel. A harmadik lehetőség, hogy nem tudatosul benne a váltás. Mindezeknek a 

lehetőségeknek a számbavétele azt sugallja, hogy a tanítókban nem tudatosult a kétpólusúság 

lehetősége: céljuk az egyetlen „jó” válasz, beszédmód, nyelvhasználat betanítása. 

Természetesnek tartják, hogy a tanító minden helyzetben, tehát otthon is csak a sztenderd 

nyelvváltozatot beszélje, ezért megpróbálják ezt a képet sugallni magukról maguknak is és 

másoknak is. 

Ha a tanító nem szembesül saját kettősnyelvűségével kevés a valószínűsége annak, hogy 

tanulóinál kívánatosnak tartja azt. Vagyis a kettősnyelvűség kialakítására vonatkozó 

elvárásaink nem találnak megértésre annál a tanítónál, aki egyrészt nincs tudatában magának 

a kettősnyelvűségnek a mibenlétével, azaz nem látja át ennek a kódváltási készségnek a 

jelentőségét. Másrészt, ha tudatában is van annak, hogy olykor a beszédhelyzet függvényében 

másként beszél, ezt nem tartja elfogadhatónak. Esetleg szégyellnivalónak tartja, hogy nem 

mindig azt a nyelvváltozatot beszéli, amit a tanulók hallanak tőle. Ezzel a szemléletmóddal 

párosul az a tanulók nyelvhasználatát illető attitűd, mely azt sugallja, hogy minden 

szituációban elfogadhatatlan a sztenderdtől eltérő beszédmód. 
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Attitudes towards Bidialectalism in a Bilingual Community 

ÉVA VUKOV RAFFAI 

The article investigates the attitudes of Hungarian primary school teachers from Vojvodina 

towards their students' and their own bidialectalism. The result of the research shows that the 

educators have difficulties to accept the bidialectalism of their students. They are also not 

aware of their own bidialectalism, although it is very important for the children to preserve 

the vernacular variety of their mother tongue. 
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A kódváltáshoz kapcsolódó attitűdök és nyelvi mítoszok a kárpátaljai magyarság 

körében 

 

MÁRKU ANITA 

 

1. Bevezetés 

Kárpátalján több mint 100 nemzetiség és kultúra él egymás mellett, nyelvileg egymásra 

hatva. A mindennapokban (két-, illetve háromnyelvű környezetben: magyar, ukrán, orosz) a 

kárpátaljai magyarok többségének a hatékony kommunikáció érdekében L1 nyelve mellett 

egy másik nyelvet/nyelvváltozatot is szükséges használnia, nyelvet/kódot kell váltania. 

Kevés ismerettel rendelkezünk a kárpátaljai magyar nyelvhasználat egyik 

kontaktushatásból eredő jelenségéről, a kódváltásról (codeswitching). Grosjean 

meghatározása szerint a kódváltás két vagy több nyelv váltakozó használata egy 

megnyilatkozáson vagy társalgáson belül (1982: 145). A kétnyelvűségi szakirodalomban a 

kódváltást vagy nyelvváltást mint a bilingvizmus egyik jellemző kísérőjegyét tárgyalják, s 

gyakran úgy emlegetik, mint az identitás kifejezésének, a csoporton belüli szerepek 

meghatározásának vagy a szituációváltozás jelölésének az eszközét (Gumperz 1982: 70). Míg 

a szakirodalomban a nyelvválasztást a helyi beszélési normák és szabályok fényében, addig a 

kódváltást a kétnyelvű egyének interakciós sajátságaként elemzik (Bartha 1999: 88–89). 

Kárpátalján eddig más kutatások kereteiben Csemicskó István (1998, 1999) és Beregszászi 

Anikó (2004) foglakozott a kérdéssel. Megállapítják, hogy „a kódváltások alacsony száma 

valószínűleg azzal magyarázható, hogy mivel a kárpátaljai magyarság jelentős része homogén 

tömbön belül él, azonosságtudata határozott, a csoportközi kommunikációban szinte kizárólag 

a magyar nyelvet használja, a közösség a kárpátal jai magyar beszél kárpátaljai  

magyarral  interakcióban elsősorban nem a nyelvek közötti kódváltást használja a kontextus 

és a szerepek megváltozásának jelölésére” (Beregszászi 2004: 36). 

Tehát mindeddig Kárpátalján nem volt olyan kutatás, mely a kódváltás jelenségére és a 

hozzá szervesen kapcsolódó szituatív nyelvválasztás problematikájára koncentrálna. 

Szükséges volt a kutatások kiterjesztése a „kárpátal jai magyar  beszél kárpátalja i  

magyarral”  szituáción túl a „kárpátal ja i magyar beszél egynyelvűvel és  ukrán 

domináns kárpátalja ival” beszédhelyzetekre is. 

 

2. A kutatás módszere 

 

2.1. Nyelvhasználati kérdőív 

Kérdőíves felmérést végeztem 2006 szeptemberében 116 magyar nemzetiségű hallgató 

(önbevallás) körében két kárpátaljai felsőoktatási intézményben: az Ungvári Nemzeti 

Egyetemen (UNE) (Ungvár) és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (KMF) 

(Beregszász). Az adatközlőket a barátom barát ja módszerrel  (Milroy 1980) 

választottam ki mindkét intézményben, mert arra nem volt mód, hogy egy egész évfolyamot 

vagy szakot kérdezzek meg. Választásom azért esett e két intézményre, mert az UNE nagy 

múltra visszatekintő állami támogatású felsőoktatási intézmény, ahol a magyar tannyelvű 

magyar nyelv és irodalom szakon kívül a többi ukrán tannyelvű szakon is jelentős a magyar 

nemzetiségű tanulók száma. A KMF a Kárpát-medence és Kárpátalja első akkreditált magyar 
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tannyelvű alapítványi támogatású felsőoktatási intézménye. Jelenleg több mint ezer magyar 

ajkú hallgatója van. 

A kérdőíves felmérésben megkérdezett 116 adatközlő közül 74 nő (64%), 42 férfi (36%). 

A legtöbben a Beregszászi járásban születtek 1986–1988 között. 106-an vallották magukat 

magyarnak (91%), 8-an ukránnak (7%), és egy személy kettős identitású magyar-ukránnak 

vallotta magát. 23-an az UNE, 93-an pedig a KMF hallgatói. 

 

2.2. Élőbeszéd a kódváltás jelenségének vizsgálatához 
A Hodinka Antal Intézet több mint 300 órányi digitalizált hanganyagtárából olyan 

hanganyagokat válogattunk ki, amelyekben előfordulnak kódváltási jelenségek. 

A munka során felhasználtunk félig-struktúrált interjúkat, melyeket Kárpátalja 70 

magyarlakta településén készítettünk. Továbbá készítettünk hanganyagokat a nyelvválasztási 

kérdőívek kitöltése alatt, rögzítettünk kötetlen csoportos beszélgetéseket, spontán 

hangfelvételeket, sajtótermékekből és szépirodalmi alkotásokból is gyűjtöttünk anyagot, 

amelyek szintén élőbeszédből származnak, vagy azt próbálják meg visszaadni. 

 

2.3. Az adatok feldolgozása 

A kérdőíves adatok statisztikai elemzését az SPSS 8.0 számítógépes adatfeldolgozó 

programmal, a kérdőív nyitott kérdéseit, az interjúkat, beszédszituációkat és 

sérelemtörténeteket tartalomelemzéses módszerrel dolgoztam fel. A kutatás alkalmával 

feldolgoztunk: 116 kérdőívet, a Hodinka Intézet hanganyagtárából 153 strukturált interjú 

átiratát, melyben 40 kódváltásos szituáció volt. Továbbá 5 szépirodalmi regény kódváltásos 

idézeteit elemeztük, és 20 csoportos vagy kötetlen beszélgetés hanganyagát használtuk. Az 

adatokat korábbi kutatások eredményeivel egészítettük ki. 

 

3. Hipotéziseim 
• A vizsgált közösségben megfigyelhető a kontextusos, metaforikus és szituatív kódváltás 

mint kommunikációs stratégia. 

• A kódváltás legfőbb funkciója a kárpátaljai magyar kétnyelvű közösségben, hogy a 

beszélő alkalmazkodjon a megváltozott körülményekhez, sikeresebbé, hatékonyabbá és 

hitelesebbé tegye mondandóját. 

• A kódváltáshoz inkább pozitív attitűdök kapcsolódnak. 

 

4. A kódváltás társadalmi aspektusból 
A kódváltás gyakran olyan kommunikatív stratégiaként használatos, amely nyelvi és 

társadalmi jelentést hordoz magában (Gumperz 1970). Azok a vizsgálatok, amelyek a 

kódváltást társadalmi aspektusból közelítik meg, a nyelvkever(ed)és társadalmi hatását nem 

az egyén szintjén, hanem egy tágabb társadalmi és politikai kontextuson belül vizsgálják (Gal 

1988). Az elemzést pedig nem egy mondaton belül, hanem az interakció szintjén végzik. 

Susan Gal (1988: 247) így fogalmaz: „A kódváltás társadalmi stratégia, amelyet a 

csoporthatárok kijelölésére, áthágására vagy lerombolására használnak; arra, hogy 

megteremtsék, előhívják, vagy megváltoztassák az interperszonális viszonyokat a velük járó 

jogokkal és kötelezettségekkel együtt”. A kódváltásnak tisztán funkcionalista 

megközelítésben – kétféle szerepe lehet a beszédhelyzetben: egységesí tő  vagy 

elkülönítő . Egységesítő szerepe van akkor, ha az adott közösségben a beszéd 

gazdaságosságát szolgálja, nem hangsúlyoz politikai, státuszbeli, rangbeli különbségeket. 
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Elkülönítő szerepet játszik, ha a kódváltásnak meghatározó szerepe van annak tisztázásában, 

hogy a beszédben résztvevőknek milyen szerep jutott, mit akarnak hangsúlyozni, hogy 

akarják az egyéni – műveltségbeli, regionális stb. – különbségeket előtérbe helyezni (vö. 

Navracsics 1999: 26). 

A kódváltások társadalmi szempontú vizsgálatakor Blom és Gumperz (1972) a kódváltás 

két alapvető típusát különböztette meg, a helyzethez kötöt t  (situational) és a 

metaforikus (metaphorical) kódváltást. A helyzethez kötött kódváltás társadalmi 

megegyezésen alapszik. Ilyenkor a nyelvválasztás függ a témától, helytől, beszélőktől és az 

interakció céljától. A metaforikus kódváltás szintén társadalmi megegyezésen alapszik, de 

főként nyomatékosításra használjuk (Myers Scotton 1997). 

Ez az általános felosztás túlságosan leegyszerűsítette a kódváltás funkcióit, ezért az újabb 

kutatások számos új funkciót és kódváltást előidéző okot is ismertetnek, s az újabb 

szakterminológia szerint kontextuális,  metaforikus és szituat ív kódváltásról  
beszélünk. A kontextuális és a metaforikus kódváltás a beszélő nyelvi ismereteitől, a két 

nyelvben vagy nyelvváltozatban való jártasságától, a két nyelvhez fűződő attitűdjeitől 

irányított kódváltást jelent. A szakirodalomban nincs egységes álláspont arról, hogy egy vagy 

két külön típusról beszéljünk-e ez esetben. Bár nyelvi tényezők a kódváltás kiváltó okai 

ezekben az esetekben, mégis elkülöníthető a két kódváltástípus: kontextuálisnak 

tekintem a kódváltást  akkor, ha kiváltó oka a nyelvi hiány, nyelvi deficit, lapszus, a 

nyelvtudás hiányossága, funkciója pedig ezek megszüntetése; és metaforikusnak azokban 

az esetekben, ha a kódváltás funkciója a saját- vagy az idegen/másodnyelvhez, illetve annak 

beszélőihez való attitűd, viszony kifejezése, vagy ha a kontextusnak szimbolikus jelentése 

van. Munkám során tehát külön típusként kezelem a kontextuális és a metaforikus 

kódváltásokat. 

A szi tuat ív kódváltás  ezzel szemben a mindenkori kommunikációs helyzet nem 

nyelvi körülményeitől, tehát külső okoktól (például a beszédhelyzet megváltozása, a 

beszédtéma, a partner vagy partnerek cserélődése, egynyelvűek jelenléte) meghatározott 

kódváltás (Kontra 1990: 14). E két nagy kategórián (szituatív és kontextuális) belül a 

kódváltást kiváltó kommunikációs indítékokat tekintve a szakirodalomban (Borbély 2001: 

192–193 alapján) 14 féle kódváltástípust különböztetnek meg: státuszemelés, szolidaritás, az 

üzenet perszonalitása, bizalmasság, kizárás, megszólítás, személyes/objektív álláspont 

kinyilvánítása, kitöltés, kiváltás/kötés, idézés, közbevetés, az üzenet minősítése, ismétlés, 

fordítás. 

 

5. A kárpátaljai magyarok kódváltási indítékai 

A következőkben a teljesség igénye nélkül a kárpátaljai magyar közösség nyelvhasználatában 

előforduló kódváltási beszédszituációkból idézünk néhány példát. 

 

5.1 Szituatív kódváltások 
A megváltozott szi tuáció,  egynyelvűek je lenléte:  

Példák a hallgatók válaszaiból: Előfordult-e, hogy egy beszélgetés alatt több nyelvet is 

használt vagy nyelvet váltott? Milyen esetben és miért? 
12. Igen, az évfolyamomon több magyar diák is van, és persze ukránok, így gyakran 

előfordul, hogy például a szüneteken hol magyarul, hol ukránul beszélünk. 
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45. Igen, előfordult ilyen. Például, amikor találkoztam a barátnőmmel a városban. 

Elkezdtünk magyarul beszélgetni, de amikor odajött egy ukrán ismerősünk, rögtön váltottunk, 

hogy ő is értse, és hozzá tudjon szólni. 

Interakciós színtér,  beszédtéma  

Informális színtér: család, rokonság: 

27. Igen, egyik családtagom ukrán nemzetiségű és családi összejöveteleken a vele való 

beszélgetés során előfordul a nyelvváltás. 

Közéleti és hivatalos színtér: 

65. Például piacon vásárláskor, vonaton az ellenőrrel való beszélgetés, jegyvásárlás során, 

orvosnál. 

 

5.2 Kontextuális kódváltások 

Kitöltés: 

Interjúrészlet: TM – Sokan jártak akkor? AK – Akkor sokan jártak a bibliotékába 

[könyvtárba] sokszor olyan, hogy ocseredj. [sor volt, sorba kellett állni] 

Idézés: 

– Bilet jeszty? (Jegy van?). Nézek, mint a bárgyú, osztán mondom neki, hogy „nye 

ponyimáju”. Mutassa, hogyhát a jegyet. Mondom: „nincs”. (P. Punykó 1993: 79). 

Kivál tás ,  kötés : Interjúrészlet: TM: Igen, de…ma úgy nem. Mikor volt ott… сухий 
сніг, туди ми не будували [száraz hó, mi oda nem építettünk]. 

Fordítás: 

– Kérek egy Kárpáti Igaz Szót – mondom. 

Karpati Igaz Szo ne je. Prodala optom – kapom a választ. 

Bár szűkebb pátriánkban aligha szükséges, azért álljon itt szabad fordításban a válasz: 

„Kárpáti Igaz Szó nincs. Egy tételben eladtam.” 

Ismétlés :  

Vi so tu robitye? Micsinál itt mama? Sto gyélájetye tu vonka? Micsinál itt kint? Sto robitye 

vonka? (Zelei 2000: 53). 

Magyarázat. 
Fperod szpasziba, előre köszönöm, mondom, mnye bojitsza, hogy én nem félek. (Zelei 

2000: 81). 

Személyes/objektív álláspont kinyilvánítása: 
Tudod, Jázik moj, vrag moj! – így mondja az orosz. (Személyes közlés) [Nyelvem az 

ellenségem] 

 

5.3 Metaforikus kódváltások 

Szolidari tás,  „verbál is  gesztus”  

16. Például egy ukrán nemzetiségű, de magyarul is beszélő lánnyal magyarul kezdtem 

beszélgetni, majd később áttértünk az ukránra. 

Kizárás  

Helyszín: piac; édességesnél; Résztvevők: V1 – 1. sz. vásárló, magyarországi magyar; V2 

– 2. sz. vásárló, magyarországi magyar; V3 – 3. sz. vásárló, fiatal kárpátaljai magyar nő, El – 

1. sz. eladó, középkorú bilingvis nő; E2 – 2. sz. eladó, középkorú bilingvis nő; 

V1: Ez mi? 

El: Halva. 
V2: Az micsoda? Élve nem lehet? 
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E2: Дай йому покуштувати! [Adjál nekik megkóstolni!] 

E1: Már annyit покуштували, що майже не осталось. [Már annyit kóstolták, hogy alig 

maradt] 

V3: Ez kisajtolt napraforgóból készült, azt ízesítik fel. Édesség. 

V1: Van benne mogyoró is úgy látom. 

El : Kóstolja meg! 

E2: Finom, próbálja! 

Nyelvi el lenál lás  

Rászóltak-e már Önre, hogy ne beszéljen magyarul? 

38. Mindig magyarul beszélek és mivel nem tudok ukránul nem is kényszeríthetnek, hogy 

ukránul beszéljek. 

68. Nem szóltak rám. Csak próbálták volna meg! Büszke vagyok, hogy magyar nyelven 

beszélhetek bárhol. 

76. Igen, egy nacionalista. 

81. Nem, ha rámszólnának, az se érdekelne, magyar vagyok, nem hucul-ukrán. 

Érzelmi és nyelvi nyomaték kifejezése  
– Ej, job tvoju máty – azt mondja – hát te nem jelentkezel, mikor én téged kereslek?! (P. 

Punykó 1993: 25) [Durva káromkodás: „Baszd anyád”] 

 

5.4 Kódváltás mint nyelvi játék 

A különböző kódváltás-típusok vizsgálatakor találkoztam olyan esetekkel, amelyeket nyelvi 

játékként értelmezhetünk: azért váltanak a beszélők kódot, hogy kifigurázzák, viccessé tegyék 

mondanivalójukat. 

Lanstyák István (2000: 11) a kódváltást illetően a következő funkciókat sorolja fel: a 

kommunikáció hatékonyabbá tétele, a mondanivaló nyomatékosítása, nyelvgyakorlás, 

stílushatás, humor. Navracsics (1999: 27) szerint a metaforikus kódváltás a hagyományos 

kontextus új, más szövegösszefüggésben való szimbolikus használata. Ezért az alábbi 

példákat metaforikus kódváltásnak tekintem, mivel a nyelvi játék során a kódváltással a 

többségi nemzethez (főleg a rendszerváltás előtti hatalmi rendszerhez) s a hozzájuk tartozó 

nyelvekhez való szimbolikus (és érzelmi) viszonyulást is kifejeznek a beszélők. 

– Davaj, davaj, jobb volt tavaly, nem volt davaj! Remélem, csak olyat mondok, hogy nem 

akasztanak föl érte. Vagy ha fölakasztanak? Úgyis meg kell dögleni egyszer! Most erre 

megiszunk. Amíg az a zászló leng, addig az a törvény van! Igaz? Na isten, isten! Manyifeszt, 

manyifeszt, obmanuli ljudej feszt! Még nem hallottad? Manifeszt, manifeszt, becsapták az 

embert feszt. Nem ismerős? Csak mert nézel rám, mint Lenin a burzsoáziára! Ez meg egy ősi 

Ung vármegyei magyar szólás! Az újságunk írta. De az is Ung vármegyei magyar szólás, 

hogy az orosz először bejön, aztán kopog. De nem olyan ősi. Csak minél hamarabb jöjjenek a 

gólyák is! Akkor már talán meleg lesz (Zelei 2000: 156). 

 

6. Következtetések 

A megkérdezett 116 egyetemista és főiskolás 61%-a igennel, 37% pedig nemmel válaszolt 

arra a kérdésre Előfordult-e, hogy egy beszélgetés alatt több nyelvet is használt vagy nyelvet 
váltott? Az adatközlők 2%-a nem adott választ erre a kérdésre. A 116 AK 1/3-a a nyelvtudás 

hiányossága miatt nem tud a kódváltás stratégiájával élni, még akkor sem, ha ez lenne a 

helyénvaló. 
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A 116 AK 55%-ának nem volt olyan sérelemtörténete, hogy megszólították volna őket 

nyelvhasználatuk miatt, tehát kommunikatív kompetenciájuknak része ez a stratégia; képesek 

voltak a szituációnak megfelelően nyelvet választani, vagy nyelvváltással reagálni a 

megváltozott körülményekre. 

 

7. A kódváltáshoz kapcsolódó nyelvi mítoszok 

 

7. 1. Első nyelvi mítosz: Egy kétnyelvűségi helyzetben lévő közösségben a gyakori 

kódváltások és kölcsönzések utalhatnak a nyelvcserére, sőt kapcsolatban állnak vele (lásd pl. 

Weinreich 1953). A valóságban  ezzel szemben sem a kódváltás, sem a kontaktushatás 

bármely más típusa sem tartozik a nyelvcserét kiváltó tényezők közé. Kétnyelvű 

közösségekben nem a nyelvi tényezők „ felelősek” a nyelvcseréért. Ha egy kétnyelvű 

közösségben nyelvcsere kezdődik, annak mindig társadalmi, politikai, tehát nyelven kívüli 

okai vannak. 

 

1. táblázat 
 Nyelcsere- 

helyzetben lévő 

kétnyelvű közösség 

Kárpátaljai magyar 

közösség 

L1 hasznossága, 

presztízse 

Nem hasznos, alacsony Hasznos, magas 

L2 hasznossága, Hasznos, magas Hasznos, magas 

L1 fűződő attitűdök, 

sztereotípiák 

Negatív Pozitív 

Saját kultúrával való 

azonosulás 

Gyenge etnikai identitás, 

bikulturalizmus 

Erős etnikai identitás 

 

Tehát a kárpátaljai magyar közösséget egészében véve a 2008-ig végzett kutatások alapján 

egyelőre nem fenyegeti a nyelvcsere, bár vannak olyan csoportjai (pl. A szórványmagyarság), 

ahol a nyelvcsere folyamata már előrehaladott. 

 

7.2. Második nyelvi mítosz: két vagy több nyelv keverése egyetlen beszélgetésen belül a 

beszélő részéről a nyelvi önkény kifejezése, eredménye zagyva beszéd (vö. Lanstyák 2007: 

174–212). A valóságban: a kódváltás jelenségét pragmatikai és grammatikai szabályok 

vezérlik, és nyelvileg is rendezett diskurzus jön létre. A kárpátaljai magyar közösségben is 

gyakorta használt beszédstratégia, s nem vezet kommunikációs kudarchoz, épp ellenkezőleg: 

hatékonyabbá teszi a kommunikációt. 

 

7.3. Harmadik nyelvi mítosz: A kódváltásos beszéd „bomlott” gondolkodás előidézője vagy 

következménye. A valóságban: nagyon is rendszerezett gondolkodási képességre vall a 

kódváltásos diskurzus: a két nyelvben való megfelelő szintű jártasságon kívül a kódváltó 

beszélő még össze is tudja kapcsolni a két nyelv elemeit úgy, hogy a létrejövő diskurzus 

helyes legyen (vö. Lanstyák 2007: 174–212). 

 

7.4. Negyedik nyelvi mítosz: A két nyelv keverése negatív nyelvi attitűdről tanúskodik. A 

valóságban : Ennek épp az ellenkezője igaz. A kutatások azt bizonyítják, hogy kódváltással 
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azok a beszélők élnek, aki jártasak mindkét nyelvben, mindkét nyelvvel azonosulnak 

valamilyen szinten. 

 

8. A kódváltás megítélése 

A kódváltás az egész világon a kétnyelvűség természetes velejárója, megítélése az 

egynyelvűek részéről mégis igen negatív. Gyakran illetik gúnynevekkel: „franglais”, 

„frangol”, „magygol”, „hunglish”, „ungárdajcs”, „fele magyar, fele tót” (vö. Wardhaugh 

2002: 94; Crystal 2003: 453). 

A kétnyelvű beszélőket feszélyezi a nyelvek közötti váltás, és az egynyelvűek 

társaságában vagy hivatalos alkalmakkor, illetve teszthelyzetben igyekeznek elkerülni. 

Informális környezetben, szituációkban viszont a kétnyelvűek interakcióinak természetes és 

hatásos sajátossága. 

A kárpátaljai kétnyelvűek is ambivalensen ítélik meg sajátos nyelvi kompetenciájukat: 

vannak, akik elítélik saját magukat is a kódváltások miatt, vannak, akik nyelvhasználatuk 

természetes stratégiájának tekintik. A kárpátaljai magyarok körében sokan büszkén és 

tudatosan vállalják nyelvhasználatuk e sajátosságát, hogy „van itt egy olyan nyelvjárás, amit 
kárpátaljainak szoktak hívni”. Vannak olyanok is, akiket már megbélyegeztek 

nyelvhasználatuk miatt, s „magyar kecskének” titulálták, vagy „lemágyárkázták” őket (vö. 

még Karmaesi 2005: 153), s ezért szégyellik, és saját maguk is negatívan viszonyulnak 

kódváltásos nyelvhasználatukhoz. 

 

IRODALOM 

Bartha Csilla 1999. A kétnyelvűség alapkérdései. Beszélők és közösségek. Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 

Beregszászi Anikó 2004. A kárpátaljai magyarok kódváltási szokásairól. In: Beregszászi 

Anikó–Csernicskó István szerk., Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. 

Ungvár: PoliPrint. 36–44 old. 

Blom, Jan-Petter–Gurnperz, John J. 1972. Social meaning in linguistic structure: code-

switching in Norway. In: Gumperz John, J. – Hymes, Dell szerk., Directions in 
Sociolinguistics. New York: Holt Rinehart and Winston. 407–434. 

Borbély Anna 2001. Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok 

közösségében. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézete Élőnyelvi Osztálya. 

Crystal, David 2003 (1998). A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris. 

Csernicskó István 1998. A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpatalján). Budapest: Osiris Kiadó 

– MTA Kisebbségkutató Műhely. 

Csernicskó István 1999. Egy jelenség és ami mögötte van: az ukrán nyelv és a kárpátaljai 

magyarság. UngBereg 1999: 88–102. 

Gal, Susan 1988. The Political Economy of Code Choice. In: Heller, Monica szerk., 

Codeswitching. Berlin: Mouton de Gruyter. 243–261. 

Grosjean, François 1982. Life with Two Languages: An Introduction to Bilingualism. 

Cambridge: Harvard University Press. 

Gumperz, John J. 1970. Verbal strategies in multilingual communication. Alatis J., szerk., 

Bilingualism and language contact. Washington, D. C.: Georgetown University Press. 

Gumperz, John J. 1982. Conversational Code Switching. Discourse Strategies, Cambridge: 

Cambridge University Press. 59–99. 



  

331 

 

Karmacsi Zoltán 2005. „…magyar kecskének neveztek…” avagy a magyar nyelv presztízse 

Kárpátalján (az Aréna sátorfesztivál lakói körében elvégzett kérdőíves felmérés alapján). 

In: Beregszászi Anikó–Papp Richárd szerk., Kárpátalja. Társadalomtudományi 
tanulmányok. Budapest – Beregszász: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet – II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 140–158. 

Kontra Miklós 1990. Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból. Budapest: MTA 

Nyelvtudományi Intézete. 

Lanstyák István 2000. A magyar nyelv Szlovákiában. Budapest – Pozsony: Osiris Kiadó – 

Kalligram Könyvkiadó. 

Lanstyák István 2007. Általános nyelvi mítoszok. In: Domonkosi Ágnes–Lanstyák István–

Posgay Ildikó szerk., Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. Dunaszerdahely – Budapest: 

Gramma Nyelvi Iroda – Tinta Könyvkiadó. 174–212. 

Milroy, Lesley 1980. Language and Social Networks. Oxford : Blackwell. 

Myers-Scotton, Carol 1997. Code-switching. In: Coulmas, Florian szerk., The Handbook of 

Sociolinguistics, Blackwell Publishers. 217–237. 

Navracsics Judit 1999. A kétnyelvű gyermek. Budapest: Corvina. 

P. Punykó Mária 1993. Reggelt adott az Isten. A szenvedés évei kárpátaljai népi 

elbeszélésekben. Debrecen: Győrffy István Néprajzi Egyesület. 

Wardhaugh, Ronald 2002. Szociolingvisztika. Budapest, Osiris. 

Weinreich, Uriel 1953. Languages in Contact. Findings and Problems. New York: 

Publications of Linguistic Circle of NewYork – Number 1. 

Zelei Miklós 2000. A kettézárt falu. Budapest: Ister. 

 

Attitudes towards codeswitching and linguistic myths among the Transcarpathian 

Hungarians 

ANITA MÁRKU 

The 135 interviews of the Transcarpathian recorded material store and the results of a survey 

conducted among 116 Transcarpathian college and university students aim to present the 

attitudes which exist among the Transcarpathian Hungarians in connection with code 

switching in a communicational situation. My presentation covers what the bibliography and 

my recent researches comments about linguistic myths exist among the Transcarpathian 

Hungarians in connection of codeswitching. The majority of those who were interviewed 

have such a competence of which codes witching strategy is one of its parts. These people 

were capable of choosing a language appropriately in accordance with the situation, or 

reacted with codeswitching on the altered circumstances. 
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A kontaktushatás jelensége a vajdasági magyarban: azonosságok és különbségek a 

magyar–magyar és magyar–szerb szülők gyerekeinek nyelvhelyességi ítéleteiben és 

írásbeli produkciós nyelvhasználatában 

 

KALOCSAI KAROLINA 

 

1. A kutatás elméleti háttere 

Az első átfogó szociolingvisztikai vizsgálat, mely az egynyelvűségben és többnyelvűségben 

élő kisebbségi és többségi magyarok nyelvhasználata közti különbségeket tárja fel, 1996-ban 

kezdődött (lásd Kontra 1996; Göncz 1999, 2004). A vizsgálat kiindulópontja az a 

megállapítás volt, mely szerint, „egy kétnyelvű magyar […] sosem beszélhet úgy magyarul, 

ahogy az egynyelvű magyarországiak beszélnek” (Kontra 2006: 551), mivel a kétnyelvűek 

nyelvüknek egy olyan változatát használják, amely magán viseli a két- vagy többnyelvű 

környezet hatásának nyomait. 

A kutatás az ún. nyelvi változók elkülönítésével kezdődött, a nyelvi változók olyan nyelvi 

jelenségek, melyek formailag többféleképp megvalósulhatnak, minden (két vagy több) 

megvalósulás (változat) funkciója, jelentése azonos (Kontra 2006: 554), társadalmi 

megítélésük azonban különbözik. Az olyan nyelvi változókat, melyeknek közvetlen 

párhuzama van valamely indoeurópai nyelvben, és amelyek használatának gyakoriságában 

szerepet játszhat a beszélők kétnyelvűsége, Lanstyák–Szabómihály (1997: 20) egyetemes 

kontaktusváltozóknak nevezi. Fontos megjegyezni, hogy a kontaktusváltozók esetében is, 

miként a változóknál általában, az indoeurópai párhuzammal nem rendelkező változat számít 

formálisabbnak, „standardabb” -nak, az indoeurópai párhuzammal rendelkező változat pedig 

„kevésbé helyes”-nek, „magyartalan”-nak, olykor megbélyegzettnek (Lanstyák–Szabómihály 

1998: 99–101, 105). 

Az 1996-ban kezdődő vizsgálat rendkívül tanulságos eredményekkel szolgált. Egyrészt 

rámutatott arra, hogy a kontaktushatás a kétnyelvűségben élő magyar kisebbség 

nyelvhasználatában kisebb mértékű, mint ahogyan azt feltételezték. Másrészt, Vajdaságra 

vonatkozóan megállapították, hogy a vajdasági és magyarországi magyar nyelvhasználatban 

tapasztalt különbségek „valamivel kisebbek, mint más kétnyelvű magyar beszélőközösségek 

esetében” (Göncz 2004: 143). 

 

2. A kutatás tárgya és hipotézisei 

Göncz (1999, 2004) a kétnyelvű vajdasági magyar beszélők nyelvhasználatát viszonyítja más 

(Vajdaságon kívüli) kétnyelvű és egynyelvű magyar beszélők nyelvhasználatához. A 

lehetőség adott a fenti vizsgálat kibővítésére. Mivel tapasztalataim szerint a vajdasági 

magyarok nyelvhasználatát nagymértékben befolyásolja a tény, hogy magyar–magyar, vagy 

magyar–szerb szülői háttérrel rendelkeznek, a magyar–magyar és magyar–szerb szülők 

gyerekeit külön csoportként kell kezelni. A jelen kutatás célja bizonyos egyetemes 

kontaktusváltozók változatainak használati gyakoriságát rögzíteni, s rámutatni arra, hogy 

milyen gyakorisági különbségek jellemzik a magyar–magyar és magyar–szerb szülők 

középiskolás gyerekeinek nyelvhelyességi ítéleteit és írásbeli produkcióját. Figyelembe véve 

az adatközlők önbevalláson alapuló háttérinformációit és a normatúlteljesítés előfordulásának 

a lehetőségét, arra számítok, hogy a magyar–szerb szülők gyerekei minden vizsgált változó 

esetében jelentősen nagyobb arányban részesítik előnyben a nem standard változatot, mint a 

magyar-magyar szülők gyerekei. 
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3. Módszerek 

3.1. Minta 
A terepmunkát 2007 őszén végeztem. Az adatközlők a zentai Gimnázium és Egészségügyi 

Középiskola 9–12. osztályos diákjai. A kísérletben részt vevő diákok száma összesen 93, ezen 

belül a magyar–magyar szülők gyerekeinek a száma 65, a magyar–szerb szülők gyerekeinek a 

száma 28. A magyar–szerb szülők gyerekeinek alacsony száma a minta nehéz 

hozzáférhetőségének következménye. A 93 adatközlő összesen 25 különféle vajdasági 

településről származik. 

 

3.2. Kérdőív, eljárás 
Az adatfelvétel csoportosan történt. Az egy osztályba járók a kitöltendő kérdőívet egyszerre 

kapták meg. Maga a kérdőív két részből áll: egy nyelvi részből és a személyes kérdésekből. A 

nyelvi részében két különböző típusú feladat található. Az első feladatsor mondatkiegészítést, 

a második nyelvtani helyességi ítéleteket követel meg az adatközlőktől (lásd a függeléket). A 

két feladatban 12 típusváltozó kapcsán összesen 33 változópéldány standard és nem standard 

változatainak megítélését és írásbeli használatát rögzítem. A vizsgált változók a következők: 

fodrász : fodrásznő, jelentéssűrítő összetétel : minőségjelzős szókapcsolat, -z(ik) v. -l 

igeképzővel ellátott főnév : határozós szerkezet, banán : banánok, lába : lábai, látom : látom 
őt, látlak : látlak téged, számos helyen : számos helyeken, az állapotféle határozók 

egyeztetésével kapcsolatos változó, magasabb Péternél : magasabb Pétertől : magasabb, 
mint Péter, segédige és a főnévi igenév szórendje, mint típusváltozó, jelzői értékű hátravetett 

határozók használatával kapcsolatos típusváltozó, és végül a -(j)ú/-(j)ű v. -s képzős főnév : 

jelzős szerkezet. 

 

4. Vizsgálati eredmények 
Sajnos a hely szűke miatt nem lehet célom a változók külön-külön történő bemutatása, sem a 

hozzájuk tartozó eredmények részletes áttekintése; ezért az eredményeket csupán két 

véletlenszerűen választott változó kapcsán részletezem. Ezt követően az eredményeket 

röviden összegzem, s majd végül levonom a következtetéseket. 

 

4.1. Részletes eredmények: 2 típusváltozó 

4.1.1. A számbeli egyeztetéssel kapcsolatos változók 

A számbeli egyeztetés egyik esete az állapotféle határozóké. A Nyelvművelői Kézikönyv 

(Grétsy és Kovalovszky 1985: 815) szerint „az állapotféle  határozók egyes vagy többes  

számát csak részben szabja meg az, hogy egyes vagy többes számú szóra értjük-e őket”. S 

habár a többes számú főnévre vonatkozó határozó ez alapján állhat mind egyes, mind többes 

számban, nyelvművelőink az egyes számú formát – mint hagyományosat – előnyben 

részesítik (Lanstyák–Szabómihály 1997: 85). 

Tekintettel arra, hogy a szerb nyelvben a többes számú (egyeztetett) alak használata 

kötelező, arra számítok, hogy a nagyobb kontaktushatásnak kitett magyar–szerb csoport 

nagyobb arányban választja és használja a többes számú alakokat, mint a kontaktushatásnak 

kevésbé kitett magyar–magyar csoport. Hangsúlyozandó azonban, hogy e jelenség esetében a 

szerb nyelv hatása és a normatúlteljesítés nem választható szét. Miként arra Lanstyák–

Szabómihály (1997: 127) figyelmeztet, a többes számú alak preferálása könnyen lehet a 

pontoskodásra való törekvés eredménye is. 
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Az l. táblázat egyetlen olyan változót tartalmaz, ami a feltevésemet igazolja. Az ÖNZŐVÉ 

változatot a magyar–szerb csoport nagyobb arányban választja, mint a magyar–magyar 

csoport, s a különbségről nagy fokú bizonyossággal állíthatjuk, hogy valós. A BARÁTKÉNT 

változó esetében szintén a magyar–szerb csoport használja nagyobb arányban a nem standard 

változatot. E változó esetében azonban nem derül ki, hogy a megfigyelésemben a véletlennek 

pontosan mekkora szerepe van. Végül, a SZERELŐNEK változó esetében a magyar-magyar 

csoport választ nagyobb arányban nem standard változatot, ám jelentős különbség nélkül. 

 

1. táblázat 

Az állapotféle határozók egyeztetésével kapcsolatos változók változatainak megítélése és 

írásbeli használata: magyar–magyar és magyar–szerb szülők 

  
m–m m–sz f χ2 p 

N % N % 

13/II. önzőkké 

önzővé 

10 

55 

15,4 

84,6 

10 

18 

35,7 

64,3 

1 4,791 <0,05 

14/II. szerelőknek 

szerelőnek 

34 

31 

52,3 

47,7 

12 

16 

42,9 

57,1 

1 0,699 n.sz. 

7/I. barátokként 

barátként 

7 

41 

14,6 3 

12 

20 

80 

1 0,565 n.a. 

85,4 

 

Természetesen nem tévesztendő szem elől, amire fentebb utaltam, hogy e típusváltozónál 

az eredményekben a normatúlteljesítés is szerepet játszhat egyik és/vagy másik csoportnál, s 

ha ez így van, a „helyességre” való törekvés a nem standard forma előfordulási gyakoriságát 

növeli. Különösen igaz lehet ez a SZERELŐNEK változó esetében, ahol mindkét csoport 

viszonylag nagy aránya (minimum 42%-a) az egyeztetett formát választja. Nem kerülhetjük 

el a kérdést, hogy ha a normatúlteljesítés és/vagy kontaktushatás ilyen mértékben szerepet 

játszik a SZERELŐNEK változó változatainak megítélésében, az ÖNZŐKKÉ változó 

változatainak megítélésében vajon miért nem. A felmerülő kérdésre Lanstyák–Szabómihály 

(1997: 86–87) kínál egy lehetséges magyarázatot. Vizsgálati eredményeik szerint, hogy sor 

kerül-e egyeztetésre, vagy sem, függ a változó szófajától és a szóban forgó ragtól. A főnévi 

alaptagú határozók esetében az adatközlők nagyobb mértékben egyeztetnek, mint a 

melléknévi alaptagú határozóknál. Mint láttuk, ez kétségtelenül igaz a jelen vizsgálatra is. 

Ami pedig a ragokat illeti, melléknévi alaptagú határozóknál a -vá/-vé rag nagyobb arányban 

fordul elő egyeztetett formában, mint a -nak/-nek: Mivel a vizsgálatomban csak egy 

melléknévi alaptagú határozó szerepel, ez utóbbi megállapítást nem áll módomban 

ellenőrizni. 

4.1.2. Fölösleges névmási tárgy használatával kapcsolatos változók 

A magyar és a szerb nyelvben különböző típusú accusativusi személyes névmások vannak 

(Bene 2006: 94). A magyar accusativusi személyes névmási paradigma két alosztályból áll: 

erős (teljesen testes, kitett) és gyenge (testetlen, rejtett) névmásokból (É. Kiss 1999). Ezzel 

szemben a szerbben kimutatható a teljesen testes és az ún. klitikumi paradigma, de hiányzik a 

magyarra jellemző testetlen gyenge paradigma. A két nyelv között egy alapvető különbség, 

hogy hangsúlytalan helyzetben a magyar a gyenge (pro) névmást, a szerb pedig a 
klitikumokat követeli meg. E különbség alapján feltételezzük, hogy a szerb nyelvet jobban 

ismerő, többet használó magyar–szerb csoport a hangsúlytalan helyzetben előforduló szerb 

klitikumokat a magyar erős testes alakokkal azonosítja; következésképp a nem standard erős 
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testes alakot nagyobb arányban használja, mint a magyar–magyar csoport. Mivel azonban a 

fölösleges névmást tartalmazó forma pontosabbnak, helyesebbnek érződhet, mint a gyenge 

testetlen névmást tartalmazó szerkezet (Lanstyák 2000: 225), a kontaktushatás érvényesülése 

mellett ismét számolhatunk normatúlteljesítéssel. 

Ahogyan azt a 2. táblázatba foglalt adatok szemléltetik, vagy a kontaktushatás nem olyan 

intenzív, vagy a normatúlteljesítés nem olyan irányú, ahogyan azt feltételeztem. A változók 

egyik felénél a magyar–szerb, a másik felénél a magyar–magyar csoport választ nem standard 

változatot nagyobb arányban. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a megítélt változók esetében a 

magyar–szerb, az önállóan használt változók esetében pedig a magyar–magyar szülők 

gyerekei választanak nagyobb arányban nem standard formát. A Khi-négyzet-próba csak a 

változók egyikénél, konkrétan a LÁTSZ változónál végezhető el. Az elemzésből kiderül, 

hogy a szülők anyanyelve és a válaszadók fölösleges névmási tárgy használata függetlenek 

egymástól. 

Ha összehasonlítjuk a 4 változó kapcsán gyűjtött eredményeket az egyes csoportokon 

belül, ismét azt látjuk, hogy a csoportok nem egyformán viszonyulnak a különböző változók 

változataihoz. A megítéléses feladatban a látsz engem változat választási aránya mindkét 

csoporton belül minimum 50%-kal magasabb, mint a megkértem őt választási aránya. A 

mondatkiegészítéses feladatban pedig a pihentetnie kell azt változat választási aránya mindkét 

csoporton belül háromszorosa a láttalak téged választási arányának. Habár a különböző 

feladatokon keresztül nyert adatok összehasonlítása problematikus, a személyes tárgyi 

névmások esetében érdemes egy sorrendet felállítani, ami majd lehetővé teszi a Lanstyák 

(2000) eredményeivel való összevetést. Ha a legkisebb arányban elfogadott változatokkal 

kezdem, és az egyre nagyobb arányban elfogadott változatok felé haladok, a következő 

sorrendet kapom: láttalak téged, megkértem őt, látsz engem. A fenti sorrend minden kétséget 

kizáróan Lanstyák (2000: 225) azon feltevését erősíti, mely szerint a beszélők a legkisebb 

szükségét a névmási tárgy kitételének a 2. személyű tárgy (téged) esetében érzik, nagyobb 

szükséget éreznek a 3. személyű tárgy, és legnagyobbat az 1. személyű tárgy kitételére, 

feltéve ha az alany 2. személyű. 

 

2. táblázat 

A látom : látom őt, látlak : látlak téged típusváltozót képviselő változók változatainak 

megítélése és írásbeli használata: magyar–magyar és magyar–szerb szülők gyerekei 

  
m–m m–sz f χ2 p 

N % N % 

15/II. látsz engem 

látsz 

38 

26 

59,4 

40,6 

20 

8 

71,4 

28,6 

1 1,215 n.sz. 

16/II. megkértem őt 

megkértem 

4 

60 

6,2 

93,8 

5 

23 

17,9 

82,1 

1 2,973 n.a. 

5/I. pihentetnie kell azt 

pihentetnie kell 

7 

50 

12,3 

87,7 

2 

17 

10,5 

89,5 

1 0,042 n.a. 

8/I. láttalak téged 

láttalak 

3 

62 

4,6 

95,4 

1 

27 

3,6 

96,4 

1 0,052 n.a. 

 

4. 2. Összesített eredmények: 12 típusváltozó 
Figyelembe véve a fentieket, és a többi 10 típusváltozó kapcsán gyűjtött eredményeket, amire 

a hely szűke miatt sajnos nem tudtam kitérni, egyértelmű, hogy feltételezésem nem nyer 
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bizonyítást. Miként azt a 3. táblázat szemlélteti, egyrészt, a magyar–szerb csoport közel nem 

minden változó esetében választ idegenszerű formát nagyobb arányban; másrészt, a 

különbség – két esettől eltekintve – szinte sehol nem szignifikáns. Egész pontosan a 33 

változóból a magyar-szerb gyerekek csak 23 esetben választanak nem standard változatot 

nagyobb arányban. Ez azt jelenti, hogy csak 23 esetben áll fenn annak a lehetősége, hogy a 

magyar-szerb gyerekek szignifikánsan nagyobb arányban válasszanak és használjanak nem 

standard formát. A Khi-négyzet-próba eredményei szerint azonban, a 23 lehetőség közül a 

különbség csak két változónál szignifikáns; illetve egy esetben tendenciaszerű. További 6 

esetben a különbség egyértelműen nem szignifikáns. A maradék 14 változó esetében a kis 

elemszám miatt a Khi-négyzet-próbát sajnos nem tudtam alkalmazni. 

S habár hipotézisem az esetek nagyon nagy többségében nem nyer bizonyítást, figyelemre 

méltó, hogy az eredmények nem is cáfolják azt. Vagyis, a magyar–magyar szülők gyerekei 

egyetlen esetben sem választanak nem standard változatot jelentősen nagyobb arányban, mint 

a magyar–szerb szülők gyerekei. Konkrétan, a magyar–magyar csoport 10 esetben választ 

nagyobb arányban nem standard formát. A 10 esetből egynél a különbség tendenciaszerű, 5-

nél pedig nem szignifikáns. A maradék 4 változó esetében a Khi-négyzet-próba nem 

alkalmazható, s így a kérdés, hogy a különbség szignifikáns-e, megválaszolatlan marad. 
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3. táblázat 

Összesítő táblázat a magyar–magyar és magyar–szerb szülők gyerekeinek a 

mondatalkotásos és ítéletalkotásos feladatokban nyújtott teljesítménye alapján 
 Kontaktusváltozat Nagyobb 

arányban 

választja 

A különbség statisztikailag 

sz. t. n.sz. n.a. 

1/II. 

2/II 

1/I. 

úszónő 

könyvtárosnő 

fodrásznő 

m–sz 

m–m 

m–sz 

  x 

x 

 

 

x 

3/II. 

4/II. 

2/I. 

tagsági díj 

vízi erőmű 

népi tánc 

m–m 

m–m 

m–sz 

   

x 

x 

 

x 

5/II. 

6/II. 

3/I. 

megken margarinnal 

fésüli a haját 

társasjátékot játszanak 

m–sz 

m–sz 

m–m 

  x 

x 

x 

 

7/II. 

8/II. 

5/I. 

szemeid 

kesztyűk 

lábai 

m–sz 

m–sz 

m–sz 

   x 

x 

x 

9/II. 

10/II. 

4/I. 

sportcipőket 

almákkal 

mandarinokat 

m–m 

m–sz 

m–m 

 x 

x 

  

 

x 

11/II. 

12/II. 

6/I. 

összes panaszokat 

számos nehézségeket 

összes kívánságait 

m–sz 

m–sz 

m–sz 

 

x 

  x 

 

x 

13/II. 

14/II. 

7/I. 

önzőkké 

szerelőknek 

barátokként 

m–sz 

m–m 

m–s 

x   

x 

 

 

x 

15/II. 

16/II. 

5/I. 

8/I. 

látsz engem 

megkértem őt 

pihentetnie kell azt 

láttalak téged 

m–sz 

m–sz 

m–m 

m–m 

  x  

x 

x 

x 

17/II. 

18/II. 

9/I. 

mint én 

tőled 

tőle 

m–sz 

m–m 

m–sz 

   

x 

x 

x 

19/II. kell érni m–sz    x 

20/II. 

21/II. 

bejárat az épületbe 

a találkozás Péterrel 

m–sz 

m–sz 

   

x 

x 

22/II. 

23/II. 

ház kerttel 

kismadár törött szárnnyal 

m–sz 

m–sz 

   x 

x 

 

5. Következtetések 

A fentieket figyelembe véve számomra úgy tűnik, hogy a szülők nyelvi háttere nem egy olyan 

társadalmi változó vajdasági magyar középiskolások körében, mely hatással van 

nyelvhasználatukra. De hogy ezt biztonsággal állíthassuk, szükség van legalább egy további 
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kutatásra, melyben az általam statisztikai számításokkal nem alátámasztott változatokat újabb 

vizsgálatnak vetjük alá. 

 

JEGYZET 
1 A tanulmányban közölt három táblázatban a rövidítések feloldása a következő: I = Mondatkiegészítő 

feladat, II = Megítéléses feladat; m–m = magyar–magyar csoport; m–sz = magyar–szerb csoport; sz. = 

szignifikáns (p < 0.05); t. = tendenciaszerű (0,05 > p < 0,1), n. sz. = nem szignifikáns (p < 0.05); n. A. = 

Khi-négyzet-próba nem alkalmazható. Továbbá mindhárom táblázatra érvényes megjegyzések a 

következők: az első oszlopban az arab számok a példamondatra, a római számok a feladattípusra utalnak; 

a második oszlopban a felső sorokban a nem standard változat, az alsókban a standard változat szerepel. 

 

FÜGGELÉK 

I. Ahol szükségesnek érzed, végződéssel, vagy 1–2 odaillő szóval egészítsd ki a mondatot. 

Ha szerinted nem hiányzik a mondatból semmi, a vonalra tegyél (–) jelet. 

l. Már évek óta Juditnál csináltatom a frizurám, vagyis ő a fodrász ___________. 

2. Minden táncot szeretek, kivéve a nép ___________. 

3. A gyerekek kivételesen nem a számítógép előtt ülnek, hanem társasjáték___________. 

4. Karácsonyi ajándékokért mentem, de végül csak mandarin ___________ vettem. 

5. A néninek visszeres ___________ a láb ___________, ezért pihentetnie kell 

___________. 

6. A mai műsorban teljesítjük hallgatóink összes kívánság___________. 

7. A tábor végén barát ___________ váltak el a fiúk. 

8. Tegnap láttalak ___________ elszaladni a házunk előtt. 

9. Az osztályban Máté a leggyorsabb; senki nem fut ___________ gyorsabban. 

 

II. Az alábbiakban 23 mondatpárt látsz. A mondatpáron belül a mondatok sorrendje 

véletlenszerű. Válaszd ki, és karikázd be azt az egyet, amit természetesebbnek érzel! 

1. (a) Egerszegi Krisztina sikeres magyar úszónő. 

 (b) Egerszegi Krisztina sikeres magyar úszó. 

2. (a) Anyám az iskolában könyvtáros. 

 (b) Anyám az iskolában könyvtárosnő, 

3. (a) Befizetted már az idei tagdíjat? 

 (b) Befizetted már az idei tagsági díjat? 

4. (a) Iskolánk minden évben kirándulást szervez a derdapi vízerőműhöz. 

 (b) Iskolánk minden évben kirándulást szervez a derdapi vízi erőműhöz. 

5. (a) Mielőtt beteszed a kalácsot a sütőbe, kend meg margarinnal a tetejét. 

 (b) Mielőtt beteszed a kalácsot a sütőbe, margarinozd meg a tetejét. 

6. (a) A nővérem fél napig fésülködik, mielőtt elmegy otthonról. 

 (b) A nővérem fél napig fésüli a haját, mielőtt elmegy otthonról. 

7. (a) Csukd be a szemeid, és gondold azt, hogy egy napfényes szigeten vagy! 

 (b) Csukd be a szemed, és gondold azt, hogy egy napfényes szigeten vagy! 

8. (a) Ha tudom, hogy ilyen hideg van, nem indulok el kesztyűk nélkül! 

 (b) Ha tudom, hogy ilyen hideg van, nem indulok el kesztyű nélkül! 

9. (a) Ebben az üzletben jó sportcipőt lehet kapni! 

 (b) Ebben az üzletben jó sportcipőket lehet kapni! 

10. (a) A kosár romlott almával volt teli. 
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 (b) A kosár romlott almákkal volt teli. 

11. (a) A bizottság megvizsgálta az összes panaszokat. 

 (b) A bizottság megvizsgálta az összes panaszt. 

12. (a) A versenyzőnek számos nehézséget kellett leküzdeni. 

 (b) A versenyzőnek számos nehézségeket kellett leküzdeni. 

13. (a) A mai gyerekek attól válnak önzővé, hogy mindent megkapnak. 

 (b) A mai gyerekek attól válnak önzőkké, hogy mindent megkapnak. 

14. (a) A betörők szerelőknek álcázták magukat. 

 (b) A betörők szerelőnek álcázták magukat. 

15. (a) Hahó! Itt vagyok! Látsz engem? 

 (b) Hahó! Itt vagyok! Látsz? 

16. (a) Találkoztam tegnap Karcsival, és megkértem, hogy vigyen haza. 

 (b) Találkoztam tegnap Karcsival, és megkértem őt, hogy vigyen haza. 

17. (a) Az osztályban senki sem magasabb nálam. 

 (b) Az osztályban senki sem magasabb, mint én. 

18. (a) Állítom, tőled rendetlenebb gyerek nincs! 

 (b) Állítom, nálad rendetlenebb gyerek nincs! 

19. (a) Ennek a cseresznyének még érni kell; ilyen zölden le ne szedd ! 

 (b) Ennek a cseresznyének még kell érni; ilyen zölden le ne szedd! 

20. (a) Az épület bejárata a másik oldalon van. 

 (b) A bejárat az épületbe a másik oldalon van. 

21. (a) A találkozás Péterrel váratlanul érte. 

 (b) A Péterrel való találkozás váratlanul érte. 

22. (a) Kertes ház a szomszéd utcában eladó. 

 (b) Ház kerttel a szomszéd utcában eladó. 

23. (a) A gyerekek találtak egy kismadarat törött szárnnyal. 

 (b) A gyerekek találtak egy törött szárnyú kismadarat. 
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Students born to homogeneous and heterogeneous families: Contact variables in the 

Hungarian language use of two groups of bilingual speakers in Vojvodina, Serbia 
KAROLINA KALOCSAI 

The present study explores what differences characterize the Hungarian language use of two 

groups of bilingual students in Vojvodina, Serbia. The focus is on the so called universal 

contact variables. The two groups were set up based on the parents’ linguistic backgrounds. 

One group involved students born to Hungarian parents, the other students born to Hungarian 

and Serbian parents. Their numbers were 65 and 28, respectively. In setting up the two groups 

I was influenced by census data referring back to the early 1980’s when one in every four 

Hungarian in Vojvodina was known to live in a linguistically heterogeneous marriage. The 

participants were invited to complete a questionnaire made up of a sentence completion task 

and a grammaticality judgment task. 
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Észrevételek a cigányok diglossziájáról 

 
PINTÉR TIBOR 

 

Bevezetés 

Több évtizede már, hogy a magyarországi és (cseh)szlovákiai romani tárgyú kutatások a 

romani- és beáspárú kétnyelvűséget pontosabb szociolingvisztikai, valamint 

nyelvkörnyezettani kutatások hiányában pontosítás nélkül egyszerűen diglossziának tekintik. 

A cigány közösség(ek) ilyen mértékű homogenizálása azonban elfedi az egyes lokális 

közösségek szociális, kulturális és nyelvi sajátosságait, különbségeit, s a romanit is csupán a 

közönséges kód használati körében tudja elképzelni. A fishmani kétnyelvűség diglossziával 

modell alkalmazásával elsősorban a cigányok sajátos, a többségi-egynyelvű beszélőközösség 

nyelvhasználatától eltérő nyelvhasználatát akarták magyarázni (lásd Réger Zita és Milena 

Hübschmannová korai tanulmányait). Ez az érvelés a múlt század 70-es, 80-as éveiben, a 

közép-európai szociolingvisztika korai szakaszában még megállta a helyét, ám a terminus 

általánosító alkalmazása ma már anakronizmusnak, sőt hibásnak bizonyul. Írásomban röviden 

arra próbálok bizonyítékot keresni, miért is helytelen ez a homogenizáló tendencia. 

 

Érvek és ellenérvek 

Az egyes cigány közösségek (nyelvi, etnikai, társadalmi és szociális) különbségeinek elfedése 

és figyelmen kívül hagyása valójában több problémát generál, mint amennyit látszólag 

megold. Az egységesítő megközelítés ellen természetesen több érv is felsorakoztatható. A 

problémát legjobban talán a nyelvi asszimiláció kérdése érzékelteti: ha valóban minden egyes 

közösségre érvényes lenne a diglosszia, akkor például ma nem beszélhetnénk a 

magyarországi és szlovákiai romungrók nagymértékű nyelvi asszimilációjáról (a 

magyarországi helyzetre nézve vö. Kemény–Janky 2003: 17–23; Szalai 2007: 43; a szlovákiai 

helyzetre nézve vö. Elšík 2003), hiszen a diglosszia egyik következménye épp a két nyelvi 

kód hosszú távú autonómiája (Fishman 1985: 48–50; Lanstyák 1998a: 168; Lanstyák 1998b: 

135). Azonban nem minden magyarországi cigány csoportban megy végbe nyelvi 

asszimiláció, mivel az utóbbi tíz év adatai szerint például valamelyest nőtt a Kemény Istvánék 

által „cigányanyanyelvűnek” nevezett csoport száma (vö. Kemény–Janky 2003: 19). 

Az egységesítő nézetek elleni további érv lehet, hogy a cigány csoportok Magyarországon 

is és Szlovákiában is egyaránt eltérő társadalmi, valamint nyelvi körülmények között élnek, 

illetve az egyes csoportokat más-más társas kapcsolatháló jellemzi, amelyek eltérő hatással 

vannak nyelvhasználatukra. Már pusztán maga a tény, hogy egyes közösségek gyermekei első 

nyelvként a magyart (és/vagy szlovákot) sajátítják el, más közösségek gyermekei pedig a 

romanit/beást, míg a többségi társadalom nyelvét csak a romani/beás mellett, a közösségből 

kilépve tanulják meg, befolyásolja mindennapos nyelvhasználatukat. Azt sem lenne szabad 

figyelmen kívül hagyni, hogy az egyes csoportok eltérő gyakorisággal és eltérő színtereken 

használják a romani és/vagy beás nyelvet, így már ebből az egyszerű elgondolásból is 

ésszerűnek látszik az a feltevés, hogy nem minden cigány csoport nyelvi repertoárjára 

érvényes a nyelvek diglossziás elrendezése. 

Nézetem bizonyítását saját kutatásaimmal (Dunaszerdahely, Malomhely –Szlovákia), 

illetve két magyarországi kutatás (Hodász, Kántorjánosi; Mánfa –Magyarország) 

eredményeivel próbálom alátámasztani (Bartha 2006, 2007; Menyhárt-M. Pintér 2007; 
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Pálmainé Orsós 2007; Pintér 2004, 2009; Pintér–Menyhárt 2005). Az öt cigány közösség 

nyelvhasználatát elsősorban a kódok funkcionális elkülönülése jellemzi, ám ez önmagában 

még nem jelent diglossziahelyzetet – ezt a kétnyelvű konstellációt a szakirodalom 

funkcionális kétnyelvűségként is ismeri (vö. Wei 2004: 26). Hogy pontosabban lássuk a 

romani- és beáspárú kétnyelvűség, valamint a diglosszia kapcsolatát, érdemes megnézni, 

hogy a fishmani értelemben vett kétnyelvűség diglossziával modellnek (Fishman 1967) 

milyen tulajdonságai valósulnak meg a mai, különböző nyelvi közösségből álló cigány 

közösségekben. Fishman felfogásában a kódok két csoportra oszlanak, az informális 

beszédhelyzetekre jellemző a K(özönséges) kód, és a formális beszédhelyzetekre jellemző az 

E(melkedett) kód. A diglossziahelyzetben álló nyelvek funkcióelkülönülésének legfontosabb 

sajátosságai a beszélt nyelvváltozat–írott nyelvváltozat éles szembenállása és kódokhoz 

kötöttsége, valamint hogy a diglossziás közösségnek nincs olyan rétege, amely az E-

változatot rendszeresen használná a mindennapi érintkezésekben (Fasold 1984: 44). 

A kódok funkcionális elkülönülésének eredeti koncepciója alapján a kétnyelvű egyén 

egyik nyelvét csak X szituációkban, másik nyelvét csak Y szituációkban használja: ez 

azonban nem mondható el a mai közép-európai nyelvi helyzetről. A fishmani diglosszia 

tulajdonságai egy az egyben nem feleltethetőek meg a mai cigány társadalmakra – az azonban 

előfordul(hat), hogy egyes közösségek nyelvhasználata közelít a diglossziához. 

Az általam vizsgált közösségek nyelvi helyzete azonban bonyolultabb a fishmani és az 

arra támaszkodó magyarországi és szlovákiai szakirodalom által bemutatott 

diglossziamodellnél. Az eredeti modell alkalmazásának egyik legnagyobb hátránya, hogy az 

E–K kódok mint a magyar/szlovák és a romani/beás leképezései jelennek meg, azaz az fel 

sem merül, hogy a beszédhelyzetek formalitása megosztja az E és K kódokat is. Márpedig, ha 

a beszédhelyzet formalitását a benne részt vevők személye, a beszéd témája és a beszélgetés 

idősíkja határozza meg, akkor nyilvánvaló, hogy a K kódnak tekintett romani használható 

formális beszédhelyzetben, a korábbi modellekben E kódnak tekintett szlovák és a magyar 

pedig informális beszédhelyzetben is (vö. Szalai 2007: 23–24). További súlyos probléma, 

hogy a cigány közösségek kódkészletének E és K kódokba történő csoportosítása a kutatók 

minősítése alapján, a csoport véleményének, kódokhoz való viszonyulásának számbavétele 

nélkül történik (kivételek azonban itt is vannak, pl. Bartha 2006, 2007, Pintér 2009). 

A K kód formális beszédhelyzetekben való használatára példák lehetnek a csoport nagyra 

becsült tagjaival való beszélgetéseken, vagy akár a rituális eseményekkor (pl. temetés, 

esküvő) alkalmazott beszédminták. Az E kód használatával kapcsolatban három probléma 

merül fel: 1) Az E kód is használható informális beszédhelyzetekben, például romani/beás 

nyelven nem tudó nem cigány barátokkal történő beszélgetéskor, boltban történő vásárláskor, 

azaz azokon a nyilvánvalóan nem formális színtereken, ahol az interakcióban romani/beás 

nyelven nem beszélő résztvevők vannak jelen; 2) A háromnyelvű közösségeknek két E 

kódjuk van: az E kódot a mi esetünkben a magyar és a szlovák nyelv jelenti, a beszélők 

általában tisztában vannak a két nyelv használati lehetőségeivel és szabályaival; 3) Az E 

kódok formális megosztottsága. Az E kód nem csak egy regiszterből, stílusból áll. A 

beszédhelyzet formális jellegének emelkedése a magyar beszéd formalitásának emelkedését 

eredményezi (pl. beszélgetés a polgármesterrel, a hivatalos ügyfélfogadási időben, annak 

irodájában). A formalitás emelkedése vagy beszédformulák használatában, vagy a magyar 

nyelv standardhoz való közelítésében mutatkozik meg. Az E–K kódok formális–informális 

oppozíciónak való megfeleltetése azonban nem annyira egyértelmű és egysíkú, ahogy első 

látásra tűnik. A helyzet modellezésére talán a Gumperz által leírt és Fasold által 
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„népszerűsített” kettős beágyazott diglosszia (Fasold 1984: 46–48) modellje felelne meg: 

azzal a módosítással, hogy az E kódot itt két különálló nyelv képviseli. 

 

1. táblázat 

A dunaszerdahelyi és malomhelyi romanipárú kétnyelvűeknek a beszédhelyzet 

formalitásától függő nyelvválasztásának modellje 

formális szlovák (a szlovák nyelv standard változata felé közelítés) 

fo
rm

al
it

ás
 n

ö
v

ek
ed

és
én

ek
 

ir
án

y
a 

szlovák 
informális szlovák (szubstandard, nyelvjárási elemek) 

formális magyar („szlovákiai magyar standard” felé történő 

közelítés) 
magyar 

informális magyar (a magyar nyelv Malomhelyen, Dunaszerdahelyen 

használt regionális nyelvváltozata) 

formális romani (formális beszédhelyzetek) 
romani 

informális romani (mindennapi beszédhelyzetek) 

 

A beszédhelyzet formális jellegének meghatározásakor nagyon fontos a beszédben részt 

vevők személye, a helyszín és az időpont (például csak dunaszerdahelyi cigányok esetében a 

formális beszédhelyzet semmiképpen sem fogja a szlovák nyelv használatát kiváltani). 

Az általam vizsgált és a szakirodalomból ismert magyarországi és szlovákiai cigány 

csoportokban a kódok (diglossziás) funkcióelkülönülése különböző mértékben van jelen. A 

funkcióelkülönülés mértéke leginkább a lokális közösség zártságával vagy nyíltságával, 

illetve interetnikus kapcsolatainak jellegével és a közösségben zajló nyelvcsere-folyamatok 

mértékével van kapcsolatban. Az E és K kódok egyértelmű funkcióelkülönülése nem minden 

cigány csoportra érvényes. A romani és beás, valamint a magyar nyelv egyértelmű 

szerepmegoszlása leginkább a lakóhelyileg és/vagy etnikailag zárt csoportok esetében 

nyilvánvaló. A két nyelv közötti következetes szerepmegosztás valójában csak azokban a 

közösségekben nem jön létre, ahol a romani és a beás használata manapság visszaszorulóban 

van (ennek oka általában a környezeti nyelv fokozatos térnyerése). 

A kutatók általános nézete szerint a diglossziás kétnyelvűségben létező E és K kódok 

használata úgy oszlik meg, hogy az E kód a társadalom által magasabb presztízsűnek tartott 

színtereken használatos, míg a K kód a familiáris színterek sajátja. Nyelvek esetében rejtett 

presztízsről akkor beszélünk, ha bizonyos nyelv(változat) vagy nyelvi forma nem rendelkezik 

tekintéllyel, de használata adott helyzetben jelez egy bizonyos közösséghez való tartozást, s 

mint ilyen, elsősorban nem gyakorlati, hanem emocionális indíttatású. 

A magyarországi és szlovákiai romani- és beáspárú diglosszia hangoztatói általában nem 

beszélnek az E és K változatok presztízséről: mivel értelmezésükben a diglosszia fogalma 

legtöbbször a nyelvek használata mögött rejlő funkcionális megosztottsággal azonosul. Mivel 

nyelvek esetében a nyilvános presztízs általában azokhoz a kódokhoz köthető, amelyeken 

társadalmilag érvényesülni lehet, a magyarországi és szlovákiai cigányok esetében ésszerűnek 

látszik E kódként a magyar és szlovák nyelvet elfogadni. Nem lehet eléggé hangsúlyozni 
azonban a belső – amit nevezhetünk akár rejtettnek is – presztízst sem, hiszen némely lokális 

közösségen belül éppen a romaninak/beásnak van „nyílt” presztízse. 
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Nézzük a kutatások eredményeit (bővebben lásd Pintér 2004, 2009, Pintér–Menyhárt 

2005). A malomhelyi cigányok életében egyértelmű a magyar nyelv magas presztízse, 

ugyanakkor a lovári tekintélye is nyilvánvaló: bár a közösség felnőtt lakói beszélnek 

magyarul (ezen a nyelven kommunikálnak tágabb környezetükkel), a telepen belül a közösség 

lakói egymás között csak a romani nyelv lovári dialektusában beszélnek. Bár a szlovák nyelv 

fontosságával tisztában vannak, számukra e nyelv ismerete nem jelent társadalmi 

érvényesülést, mivel a tágabb környezetet csupán a környező magyar falvak és a járási 

székhely jelenti, melyek azonban mind magyarlakta települések. 

A dunaszerdahelyi romungrók nem alkotnak zárt közösséget, s ez nyelvhasználatukban is 

megmutatkozik: a romani használatának mértéke jelentősen kisebb. A közösség egy része 

számára a magyar nyelv mellett a szlovák is nyilvánvaló presztízzsel rendelkezik. 

Ugyanakkor a romani presztízse nem olyan nyilvánvaló, mint az előző csoport életében (még 

is jelentős szerepű): bár a dunaszerdahelyi romungrók közül már csak az idősek beszélik a 

romanit, adatközlőim mindegyike fontosnak tartotta annak oktatását és életükben betöltött 

szerepét (mindegyik adatközlőm taníttatná – születendő – gyermekét romani nyelven, illetve 

a romanit mindegyik adatközlő a dunaszerdahelyi cigányság fontos kifejezőjének tartja). 

Látszik tehát, hogy bár nem beszélik a romanit, annak ismeretét mégis fontosnak tartják, 

mivel számukra ez a dunaszerdahelyi cigány identitás egyik jelképe. 

A hodászi és kántorjánosi közösségek szintén a magyar nyelvet tekintik magasabb 

presztízsűnek, bár ezekben a közösségben a cerhárinak és lovárinak érezhetően erősebb 

szerepe van, mint romungrónak a dunaszerdahelyi csoport esetében (vö. Bartha 2006: 425, 

2007: 254, Pintér 2009: 73–75). A két közösségben a romani a familiáris színterek nyelve, 

míg a kifelé történő kommunikáció magyar nyelven történik. A magyar nyelv fokozatos 

térnyerésének elsősorban gyakorlati oka van, a romani presztízse elsősorban a 

csoportidentitás kifejezésére és emocionális okokra vezethető vissza. A nyelv a szűkebb 

közösséghez történő kapcsolódás fontosságát erősíti, amely adott esetben rejtett presztízs 

formájában jelenik meg. 

Az E és K kódok presztízskülönbsége hasonló a mánfai beás közösségben is (Pálmainé 

Orsós 2007: 274–275, 285). A beás leginkább a családon belüli kommunikációra szorult 

vissza, a többi színtéren a magyar dominál. Pálmainé Orsós Anna kutatásából azonban az is 

nyilvánvalóvá válik, hogy a közösség pozitívan viszonyul a beáshoz, sőt bizonyos 

szituációkban az a magyar nyelv elé kerül: kisközösségi nyelvhasználatban, illetve a nyelvek 

világban betöltött szerepének értelmezésekor a beást tartják fontosabbnak. 

Bár a magyarországi és szlovákiai cigány közösségek számára sokszor a megélhetés 

záloga a magyar és a szlovák nyelv, kutatásaim helyszínén és a szakirodalomban tapasztaltak 

alapján tény az is, hogy a cigány közösségek ragaszkodnak a romanihoz és/vagy a beáshoz. 

Úgy tűnik, zártabb közösségekben a romani és beás presztízse erősebb (talán mert ezekben a 

közösségekben gyakrabban használják azokat), szórt közösségek életében ez a nyelvi 

asszimiláció függvényében változik. Ha figyelembe vesszük a fent megfogalmazottakat, 

nyilvánvalóvá válik, hogy mind a K, mind az E kód rendelkezik bizonyos fokú presztízzsel. 

Nem lenne helyes egyértelműen kijelenteni, hogy a romani vagy beás, csak azért, mert a K 

kóddal azonosul, alacsony presztízsű lenne. Bár az általam vizsgált két közösségben a szlovák 

és a magyar magasabb presztízzsel rendelkezett, más közösségekben már ez nem olyan 

egyértelmű. Olyan beszédhelyzetek is előfordulnak, ahol a korábbi diglosszia-értelmezések 

szerint E kódnak minősített nyelv, azaz a magyar vagy a szlovák rendelkezik alacsonyabb 

presztízzsel (például a csoporton belüli kommunikációban). 
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A közép-európai romani- és beáspárú kétnyelvűek nyelvelsajátításának modellezésekor a 

legegyszerűbb azt állítani, hogy a cigány gyermekek a magyar nyelvet (E kód) csupán a 

másodlagos szocializáció során az iskolában sajátítják el, miközben az elsődleges 

szocializáció a cigány csoport saját nyelvén (K kód) történik. Ez azonban túlságosan 

általánosít, mivel a nyelvek ismerete közösségenként eltérhet, sőt közösségeken belül is 

különböző lehet. Az E és K változatok elsajátításának módja és ideje elsősorban a szűkebb 

közösségen, annak szociális szerkezetén, belső és külső kapcsolataikon múlik, s ezek és 

egyéb tényezők korántsem azonosak a kutatók által vizsgált közösségekben. Arra már Réger 

Zita is felhívta a figyelmet, hogy nem minden magyarországi cigány gyermek kezdi meg 

általános iskolás tanulmányait úgy, hogy nem rendelkezik sem aktív, sem passzív magyar 

nyelvi kompetenciával (Réger 1988). 

Az előadásban érintett cigány csoportokra elmondható, hogy a közösségek egy része 

valóban romani és beás nyelven szocializálódik (ez alól kivételt képeznek a dunaszerdahelyi 

romungrók). Fishmani értelemben a nyelvelsajátítás rendszerében az E kód a „magas kultúra 

nyelvét” képviseli, amelynek elsajátítása az iskolai oktatásra korlátozódik. A közép-európai 

cigányság esetében azonban a környezeti nyelvek használata jóval elterjedtebb, használata a 

fishmani elgondolástól eltérően tágabb körű, s ez megmutatkozik a nyelvelsajátításban-

nyelvtanulásban is. Igaz ugyan, hogy a közösségek egy része a K kódot (azaz a romani és a 

beás valamelyik változatát) sajátítja el anyanyelvként (ez a helyzet Malomhelyen, valamint a 

Bartha, Réger, Pálmainé Orsós, Hübschmannová és Elšík által vizsgált közösségekben), de 

egyre gyakoribb, hogy már vele párhuzamosan vagy néhány évvel később környezetétől 

(tágabb közösség, média) sajátítja el az E kódot (magyart/szlovákot). 

Az E kód – elsődlegesen – iskolai oktatás körében történő elsajátítása ugyan mindmáig 

létezik, azonban ez kutatásom és a szakirodalom alapján egyre kevésbé jellemző jelenség: 

megléte összefüggésben van a közösség struktúrájával, annak belső és külső társas 

kapcsolathálójával – minél introvertáltabb és (el)zártabb egy közösség, annál valószínűbb az 

E nyelv másodlagos szocializáció során történő elsajátítása. 

Minthogy a gyermekkori nyelvelsajátítást a szűkebb nyelvi környezet befolyásolja (tehát 

nem a gyermek választ), a magyarországi és szlovákiai cigány közösségek gyermekeinek első 

nyelve a közösség koherenciájától és az interetnikus kapcsolatainak erősségétől függ. 

Tapasztalatom szerint a szerkezetileg zárt és/vagy szeparált, hagyományait még őrző 

közösségek gyermekeinek elsődleges szocializációja romani vagy beás nyelven történik. Az 

elzártság mértékétől függően a gyermekek a közösség nyelvének elsajátítása mellett 

párhuzamosan elsajátíthatják környezetük nyelvét, esetünkben a magyart és/vagy a szlovák 

nyelvet is. 

A diglossziahelyzet stabilitását, hosszú, akár több évszázados, évezredes ideig történő 

fennmaradását már Ferguson is a diglosszia egyik legjellemzőbb tulajdonságának tartotta. A 

stabilitás kérdéséről Fishman is hasonlóképpen vélekedik, értelmezésében a diglosszia a 

közösségi kétnyelvűségnek olyan típusa, amely huzamosabb ideig, legalább három 

generáción át fennmarad, miközben az egyes kódok funkciója változatlan marad. A diglosszia 

ilyen hosszú ideig történő fennmaradása a Fishman által már említett kódok funkcióinak éles 

elkülönüléséből adódik. A stabilitás, bár hosszú ideig fennmarad, nem tart minden esetben 

örökké a – stabilitás két különböző nyelv esetében kevésbé tartós, mint egy nyelv két 

változata esetében. 

Megszűnésének egyik oka épp a közoktatás lehet, amely az E kód egyetlen alternatívaként 

való erőszakolásával a csoportidentitás és más társadalmi folyamatok függvényében kétféle 
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hatást válthat ki: a szűkebb és tágabb társadalmi, illetve nyelvi helyzettől függően a K kódot 

vernakuláris nyelvváltozatként beszélő közösség vagy elhagyja az E kódot – miközben a K 

kód használatát fokozatosan kiterjeszti – vagy egy nyelvcserefolyamat végeként K-ról E 

anyanyelvűvé válik. 

A romani- és beáspárú kétnyelvűség mai magyarországi és szlovákiai helyzete nem 

tükrözi az E és K kódok hosszú ideje tartó stabil diglossziaszerű elrendezését. Egyrészt a 

romani és beás használatának folyamatos kiterjesztése, másrészt a statisztikák, valamint a 

szakirodalomban dokumentált nyelvcserefolyamatok arról tanúskodnak, hogy a két ország 

cigány lakosainak nyelvi helyzete semmiképpen sem minősíthető egyértelműen stabilnak. Bár 

az egész régiót átfogó célzott kutatás nem készült, mégis úgy tűnik, hogy főként a szórt 

közösségben élő (általában városi), elsősorban fiatalabb generáció esetében nem beszélhetünk 

stabil kétnyelvű helyzetről. 

 

Összegzés 

A formális–informális nyelvhasználat, valamint a családi-nyilvános színtereket érintő, a 

diglossziára jellemző funkcióelkülönülés is jelen van a vizsgált csoportok 

nyelvhasználatában: bár a romani és beás informális színtereken való használata sem 

egyforma a vizsgált közösségekben; intenzitásának mértéke attól függően is változik, hogy 

használata zárt vagy szórt közösségben történik (itt azt is szem előtt kellene tartani, hogy az E 

kódot nem csak formális színtereken, a K kódot pedig nem csupán informális színtereken 

használják). 

A Fishman által leírt szigorú funkcióelkülönülés azonban egyre kevésbé jellemzi a 

romani- és beáspárú kétnyelvűséget. A romani használata egyre inkább kiterjedőben van 

(például iskola, folyóiratok, szépirodalom, vallás). A diglossziás kétnyelvűség egy másik 

alaptétele is csorbát szenved – nem ritka, hogy az E kódot már a családban sajátítják el, 

valamint hogy a nyelvhasználók E-domináns kétnyelvűek. 

Az elmondottak alapján feltételezhető, hogy a szakirodalomban diglossziaként megjelölt 

romani- és beáspárú kétnyelvű helyzet nem az, aminek valójában a kutatók nevezik: mivel 

annak alapvető tulajdonságai közül teljes mértékben egyik sem jellemzi a teljes 

magyarországi és szlovákiai cigány közösséget, célszerűbb lenne inkább a funkcionális 

kétnyelvűség terminust használni. Egyrészt, mivel a diglosszia egyes tulajdonságai közül ez 

az, amelyik leginkább megvalósul, másrészt mivel ez az, amelyik a legszélesebb körben 

elterjedt. Természetesen az általam leírtak nem zárják ki annak lehetőségét, hogy 

Magyarországon és Szlovákiában léteznek diglossziás nyelvi helyzetben álló közösségek. 

Ha a magyarországi és a szlovákiai példákat nézzük, nyilvánvaló, hogy diglosszia 

leginkább a társadalmilag zárt (így a romanit vagy a beást még őrző) közösségekben élő 

csoportoknál alakulhat ki (ez esetben is célszerű a kettős beágyazott diglossziára gondolni, 

mivel ez lehetőséget ad az egyes kódokon belüli formális-informális kontinuum 

megjelenítésére), azonban ez, a társadalmi és nyelvi asszimiláció útjára lépett cigány 

csoportok nyelvére már kevésbé érvényes. 

Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a diglosszia nem kőbe vésett 

szabályrendszer. Noha Ferguson meglehetősen pontosan körülhatárolta az általa értelmezett 

diglossziát, az általam tárgyalt kétnyelvűségi helyzetre érvényes diglossziás viszonyt Fishman 

már nem írja körül ennyire részletekbe menően. 

A kutatóknak tartani kellene magukat Fishman (1985: 53) gondolatához, mely szerint nem 

célszerű minden etnokulturális problémát diglossziának tekinteni: ahhoz, hogy diglossziáról 
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beszéljünk, feltétlenül érvényesülniük kell bizonyos feltételeknek, amelyek a feldolgozott 

nyelvi helyzetekben nem biztos, hogy megvalósulnak. 
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Remarks on the diglossia of Gypsies 

TIBOR PINTÉR 

In my paper I am going to look at the main characteristic features of diglossia and compare 

them with the writings on the Hungarian and Slovak Gypsies. On the basis of my researches I 

came to the conclusion that diglossia exists only in separated and introverted communities, 

which usually don’t have contacts with the non-Gypsy surroundings. Because of the changing 

lifestyle in this area, the amount of these groups is more and more decreasing. This means 

that speaking about the diglossia of the speech communities require deep research, otherwise 

the results of researches will not reflect the linguistic reality. 
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„Szépen, igeragozás szerint beszélnek” 

Mi, ti és ők, avagy hogyan látják nyelvváltozataikat a kárpátaljai magyarok 

 
CSERNICSKÓ ISTVÁN 

 

1. Bevezetés 

Tanulmányunkban az egyén felől közelítjük meg a nyelv közösségteremtő és 

csoportmeghatározó szerepét, s azt vizsgáljuk, hogyan jelenik meg az anyanyelv és annak 

változatai a kárpátaljai magyar közösség önmeghatározásában. Fő forrásként a kárpátaljai 

magyar hanganyagtár
1
 600 mélyinterjúját használjuk fel, melyeket 2003 és 2008 között 

készítettünk, Kárpátalja valamennyi magyarok lakta települését
2
 érintve. 

 

2. A mi–ők ellentét: az anyanyelv nemzeti identitást meghatározó szerepéről 
A „Nyelvében él a nemzet” sokat hangozatott tételének megfelelően a kárpátaljai magyar 

közösségben a magyar nyelvnek döntő, szimbolikus szerep jut a nemzeti hovatartozást 

meghatározó jegyek között. Az egyik legismertebb kárpátaljai magyar költő, Vári Fábián 

László alábbi sorai rendszeresen jelennek meg a helyi civil szervezetek rendezvényein, 

szavalóversenyeken, de találkozhatunk velük iskolai folyosók plakátjain is: „mert biccen a 

szó már a száj szögletén (…) // Makacs szánkra fegyelmet izzó jogarral égess, / csak őrizz 

meg bennünket, édes, / édes anyanyelv” (Illyés Gyula fejfája előtt). Az anyanyelv (más 

tényezőkkel kiegészülve) nemzeti azonosságtudatot meghatározó szerepe jelenik meg például 

az alábbi idézetekben. 

(1) TM
3
: És meg tudod-e azt fogalmazni, hogy mitől magyar a magyar? 

AK: Hát elsősorban azt mondanám magyarnak, aki magyarul gondolkozik és magyarul 

álmodik, tehát az anyanyelv az, ami nap mint nap, amit nap mint nap használ, és úgy 

beszélget másokkal. Nem tudom másképp megfogalmazni. (37_170_Mezőgecse_1981_nő) 

(2) TM: Mitől magyar? Ki számít magyarnak? 

AK: Hát az, aki gyerekkorától a magyar, például a magyar nyelvet beszéli. Az a magyar. 

TM: Csak ennyi? Elég az, hogy a magyar nyelvet beszélje, vagy kell lenni még másnak 

is? 

AK: Nem az, hogy beszélje, mer én beszélem mondjuk az ukránt valamilyen szintig, 

akkor se…, még ha perfekt tudnám beszélni, akkor se tudok ukrán lenni. Szóval az benne van 

az ember vérébe, hogy az a ny… az az anyanyelvem, amilyen az én nyelvem, az a magyar, 

magyar vagyok. Ilyen nyelven álmodok, vagy nem tudom. Szerintem attól magyar valaki. 

(D08_Mezővári_1982_nő.) 

(3) AK: Hát azt szoktam mondani, hogy minden ember olyan nemzetiségű, aminek érzi 

magát. Én a magyar, magyar az anyanyelvem, magyar ö környezetben élek, ö magyarhoz, 

szóval magyar kultúrkörhöz tartozom, és a magyart érzem a szívemhez legközelebbinek, és 

számomra ezt jelenti magyarnak lenni. (187_Feketepatak_1983_nő.) 

A magyar nyelv identitásformáló funkciója azonban nemcsak az erős nemzettudattal 

rendelkező, magyar nyelvi környezetben élőknél áll fenn. 

Gyertyánligeti adatközlőnk olyan közösségben él, melyet az előrehaladott nyelvcsere 

jellemez, ám fontosnak tartja, hogy átadja a magyar nyelvet a legfiatalabb generációnak: a 

nyelvileg vegyes családban felnövő unokáinak. 

(4) AK: A beszédet azt nem hagytuk el, a családban az megvan a magyar beszéd. Az 

unokáimat is tanítottam magyarul. Én ezt ki is kötöttem: „Ha jöttök, nem bánom, de nékem 
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beszélni kell tudjatok magyarul!” Mind a négy unokám tud magyarul, és igyekszek is arra, 

hogy… Már a menyem is azért sokat ért, majdnem mindent, lehet mondani. De beszélni nem 

nagyon beszél. (391_Gyertyánliget_1943_nő) 

 

3. A mi–ti kontraszt: az anyanyelvi változatok megkülönböztető szerepéről 
A magyar nyelv mint identitásformáló tényező nemcsak a más nyelvűekkel szemben működik 

hatékonyan Kárpátalján. Az alábbi idézetben azt láthatjuk, hogy a legtöbb kis közösség 

megkülönbözteti saját nyelvét, nyelvhasználatát mind a magyarországi magyarokétól, mind 

pedig a környező falvak nyelvjárásától. Ez a fajta különbségtétel már nem a külső, „idegen” 

csoportokkal szemben védelmez, hanem a saját csoporton belül segít megtalálni az egyénnek 

a helyét. Az ilyen identitástípus azt fejezi ki, hogy bár összetartozunk, mégis mások vagyunk. 

(5) TM: A helyiek, tehát a tiszaújlakiak magyar beszéde különbözik-e, van-e ilyen 

jellegzetes vonása, ami mondjuk eltér a szomszédos falvak használatától, nyelvhasználatától, 

magyar nyelvhasználatától? 

AK: Háát általába Tiszaújlak nagyon helyesen beszél. Mer ha vesszük a Tiszának a 

folyását, itt ahogy megyünk tovább a Tiszától, mindjárt tájszólásosabbak. 

TM: Mi, miben különbözik, mondjuk ilyen példákon? 

AK: Ez kérem szépen, ha a rádió, vagy televízió, vagy irodalmilag olvassuk, a tiszaújlaki 

ember elég, szerintem helyesen magyarul beszél. Nem tájszólással. 

TM: De mondjuk így az újlaki beszéd között mit mondanak másképp, mint például a 

tiszántúliakba? 

AK: Háát az sok mindent lehetne felsorolni. 

TM: Hát mondjuk egy-két példát. 

AK: Hát azt mondja például a salánki ember a lányának, nem azt mondja, hogy „Erzsike”, 

azt mondja, hogy „Örzsi”. „Örzsi. Örzsi, gyere má ide!” Akkor azt mondja, ho „Firenc”, nem 

„Ferenc”, azt mondja: „Firenc”. Hát vannak itt sokan, ahun i betűvel beszélnek, meg ö 

betűvel beszél, ahon a betűvel, például arra Dobron fele. Akkor na, Nagyberegen. Meg hát itt 

ahogy etérnek a Tiszától, ott mindjár tájszólás megy. 

TM: És a magyarországi és a tiszaújlakiak beszéde között van különbség? 

AK: A tiszaújlakiak szebben beszélnek, meg Dunántúl. Szebben beszélnek magyarul. 

TM: Mitől? Miért szebben? 

AK: Azér, mer nincs tájszólása. A tiszaújlakiak szépen, igeragozás szerint beszélnek. 

TM: Öhöm. És akkor a magyarországiaknak van? 

AK: Van, persze. 

TM: Például, milyen példát lehetne említeni, mondjuk a tiszaújlakiak így mondanak, azok 

pedig másképpen. 

AK: Hát arra például az izé… Szentes fele, vagy hol is? Azt mondja „Hallod, te – hogy is 

mondja –, jön a vendéég a delessel”. Hogy a déli vonattal jön a vendég. A delessel. Nálunk 

ezt nem mondják a vonatra, hogy deles. Nem tudom én… Amit jártam keveset. Csak arra fe 

mondom, hogy itt Újlakon nagyon szép tisztán beszélnek magyarul. 

TM: Milyen a tiszaújlakiak magyar beszéde? Szép vagy csúnya? 

AK: Szép. Szép magyar beszédjök van. Például aki, hát ugyi, na mit mondjak, há má nem 

olyat mondok mondjuk, hogy a cigányságot, mondjuk, de aki egy kicsit kérem szépen már 

tanultabb, meg civilizáltabb ember kérem szépen, szép magyar beszédje van. 

(75_Tiszaújlak_1936_férfi) 
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A regionális nyelvváltozatok tehát nemcsak a nemzeti, hanem a lokális identitásnak is 

szerves részét képezik. A helyi dialektus arra is alkalmas, hogy egyrészt az anyaországiakhoz, 

másrészt a környező települések magyarságához mérten segítse az önmeghatározást. A 

következő interjúból kiragadott részlet szintén arra mutat rá, hogy a kárpátaljai magyarok 

nemcsak magát a magyar nyelvet, hanem a nyelven belüli változatokat is alkalmazzák 

identitásjelölésre. 

(6) TM: Most mondtad, hogy elég gyakran jársz Magyarországra. Szerinted különbözik-e 

valamiben a magyarországi magyar nyelv a kárpátaljai magyar nyelvtől? 

AK: A magyarországi? 

TM: Persze, a Magyarországon beszélt magyar nyelv és a nálunk használt. 

AK: Hát igen, az, hogy a magyarországi magyar nyelvben hm… német szavak meg angol 

szavak ékelődnek be, ilyenek, hogy mondjuk ez a hót ziher, vagy a team-munka. Nálunk meg 

orosz meg ukrán. Ilyenek az obsi. 

TM: És még például? 

AK: Hm. Hát mit tudom én, hát bulocska, meg… Nem is tudom hirtelen. 

TM: Tehát van különbség. 

AK: Óó! 

TM: Tehát ha van különbség, ebből következik, hogy ha te Magyarországon vagy, akkor 

igyekszel másképp beszélni, mint itthol, vagy ugyanúgy? 

AK: Te, másképp beszél az ember, ezt megfigyeltem, ez társaságtól függ. Mer otthol 

mondjuk, ha nagymamával beszélgetek, akkor másképp beszélek. De hogyha ott vagyok, meg 

mit tudom én, hogyha valami értelmiségi körbe van az ember, akkor… 

TM: Tehát mondjuk észreveszi-e egy magyarországi a te beszédeden, hogy te nem vagy 

magyarországi magyar, ha ezt nem tudja előre? 

AK : Nem. Nem. 

TM: És olyan nem volt még veled, hogy… 

AK: Ha nem akarom, akkor nem veszi észre. 

TM: Tehát ügyelsz arra, hogy hogy beszélsz. 

AK: Így van. 

TM: Tehát és mi az oka annak, hogy ügyelsz? 

AK: Hm. Nem tudom, mert, mert ha ez olyan természetes emberi vonás, hogyha valami 

másságot fedeznek fel valamibe, akkor azt rögtön kivetik maguk közül, és a magyar az elég 

furcsa nép ilyen téren. Hát szerintem legalábbis. Nem, nem lenne kifogásuk semmi, hogy ha 

én angol szavakat használnék, meg… sőt, attól nagyobb ember lennék, de hogyha ezek a 

szavak orosz szavak, vagy akármilyen szláv, akkor az már nagy nulla az én javamra. 

(34_Bátyu_1973_nő) 

 

4. A ti–mi ellentéte: amikor a jel stigmává válik 

A helyi nyelvhasználat jellegzetes elemei tehát néha stigmaként tapad(hat)nak a beszélőre, 

mintegy megjelölve: a megszólaló máshonnan érkezett, csoporton kívüli. A másságot pedig 

gyakran bünteti a csoport. A külső csoportokkal szemben a nemzeti azonosságtudatot erősítő, 

meghatározó jegy így válhat stigmává, bélyeggé a tágabb „saját” csoporton belül. 

(7) TM: És használnak a faluban élők olyan szavakat magyar beszédükben, mint paszport, 

bulocska? 

AK: Hát ez a baj! Ez a baj! Rögtön megismernek bennünket, ha elmegyünk valahova, 

mondjuk, ha… Vagy ezeket a gyermekeket is, ha elmennek, és akkor elkezdenek magyarul 



  

353 

 

beszélni, ugyhogy nekünk má szprávka van, valóba, paszport, meg medpunkra megyünk, meg 

bulocska, meg, meg ilyenek, hát persze. (D05_Visk_1936_nő) 

(8) AK: És általában olyan tájszavak, amit mi ugyan magyarnak érzünk, de azt átvettük a 

szomszédos nyelvből, mondjuk az oroszból vagy az ukránból. És annyira beleolvadt a 

környezetünkbe, saját nyelvünkbe, hogy mi magyarnak valljuk, elvesztette idegen ízét, de azt 

már csak akkor vesszük észre, mikor kiejtjük egy olyan társaságba, és akkor néznek ránk, 

mint a moziba, hogy ez milyen szó. (253_Beregszász_1967_nő) 

 

5. A ti = mi viszony: az alkalmazkodás, a stigma elfedésének szándéka 

A következő interjúrészlet azt példázza, hogy azok, akik azonos nyelvi környezetben, de 

otthonuktól távol járnak, a hazulról hozott nyelvhasználati jegyeket gyakran igyekeznek 

elrejteni, hogy sikeresen elfedjék másságukat, s így jelezzék a másik, befogadó csoporthoz 

tartozásukat. Adatközlőnk Magyarországon járva nem regionális vagy lokális identitását 

helyezi előtérbe, hanem igazodni kíván környezetéhez, észrevétlenné válva beolvadni abba a 

közegbe, melyhez tartozni szeretne. 

(9) AK: Van, azt hiszem, vannak még helyi sajátosságok is, de most konkrétan nem jut 

eszembe. De, de lehet, hogy még olyan is van, hogy, hogy ukrán szóból jött, és azt 

használják. Igen, sőt van, igen. 

TM: Például? 

AK: Például a… Hát érdekes, mert én is így használtam régen, a az atléta helyett a májkát 

mondanak. 

TM: Uhu. Meg például ilyesmit használsz-e a beszédedben, hogy paszport? 

AK: Igen. 

TM: Bulocska? 

AK: Igen, igen, igen. Én nem használok, de Csepében ez jellegzetes. 

TM: És te miért nem használsz? 

AK: Mert ö mióta, tehát amióta Magyarországon tanulok, megtanultam a helyes beszédet, 

és így. 

TM: Uhu. 

AM: Leszoktam erről. 

TM: És itthon sem használod ezeket? Tehát ha, ha Csepében vagy, akkor sem szoktál 

ilyeneket használni? 

AM: Ha több időt töltök, akkor igen. 

TM: Uhu. És Magyarországon igyekszed kerülni, tehát ezeket tudatosan odafigyelsz arra, 

hogy ne mondj ilyet? 

AM: Érdekes, mert a, ha már Magyarországon vagyok, akkor ez így kiesik a 

szókincsemből, és automatikusan nem használom ezeket. (D75_Csepe_1984_nő) 

A helyi nyelvváltozatok tehát a lokális, regionális identitás jelzését, a szűk közösséggel 

szembeni szolidaritást szolgál(hat)ják elsősorban a kettősnyelvű beszélők számára; a 

magyarországi magyarokkal való érintkezés során viszont nem a helyi (települési) vagy 

regionális (kárpátaljai) identitás kimutatása, hanem az összetartozás, az alkalmazkodás 

kifejezése kerülhet előtérbe azzal, hogy a nyelvhasználó igyekszik nyelvi jellemzőit a 

magyarországi beszédpartneréhez igazítani. Ám a rejtőzködés, a stigma elfedése nem mindig 

jár sikerrel. 
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(10) AK: És, öö, van nekem egy salánki barátom, aki igyekszik, üm, próbál irodalmi 

nyelven beszélni, hogyha találkozik magyarországi magyarokkal. És akkor, tudod, az ember 

annyira nem tud vigyázni, mikor így közbe, és akkor el-elroncsa. (322_Csetfalva_1960_férfi) 

 

6. Mi és ti: a büszkén vállalt másság 
Bizonyos esetekben viszont nem az azonos nyelvűekkel való összetartozás, az alkalmazkodás 

kifejezése a fontos, hanem a regionális azonosságtudat előtérbe helyezése lehet lényeges. A 

helyi nyelvváltozatok nem ritkán így válnak az önmeghatározást fémjelző értékké, büszkeség 

forrásává, a magyarországi magyarokkal szembeni regionális, kárpátaljai identitás fontos 

jegyévé. 

(11) TM: Milyennek ítéli a helyiek magyar beszédét? Szépnek vagy csúnyának? 

AK: Szerintem szép, nagyon nehéz, és nagyon érdekes is, mikor beszélgetünk és 

visszahallgassuk magunkat, akkor nagyon sok… Rájövünk akkor, hogy Istenem, mennyi sok 

ö idegen eredetű szót használunk, mert tulajdonképpen össze vagyunk kavarodva. De merem 

állítani, hogy az itteni gyerekek, és hogyha egy magyarországi osztályt vagy az itteni 

iskolásokat összeállítjuk olvasni, sokkal jobban olvasnak a mi gyerekeink magyarul, mint a 

magyarországi gyerekek. (D25_Borzsova_1954_nő) 

(12) AK: A legtisztább magyar nyelv ez. 

TM: Amit mi beszélünk? 

AK: Igen. Amit mi beszélünk. A legtisztább magyar. Mer azok is hány fajta izé, szóval 

ahány rajon vagy ahány megye, mit tudom én, hogy mán mindenfele másképp beszélnek. 

TM: Aha. Ez itt Magyarországon tetszik mondani? Vagy hol? 

AK: Igen a magyarokot, a magyarokot, há persze. Amikor Mohácsra megérkeztem, az 

egyik tirpák vót, a másik ez, a harmadik az. Tiszta magyarul mikor én hozzáfogtam ott 

beszélni, hát… Különben én úgy gondoltam, hogy na talán ez, ez a legizébb… 

TM: A legszebb? 

AK: A legtisztább. (57_Mezőkaszony_1925_férfi) 

(13) AK: A tájszavak, a tájszavak, ami itt, itt lényeges, amit a magyarországi környezet 

esetleg nem ismer. Mit is, hát például ezek nem tájszavak, mondjuk az, hogy kattogó, most ez 

jutott hirtelen az eszembe, de tudom, hogy mikor kimondtam, hogy kattogó, ott mindenki a 

hasát fogta, kattogó, hogy az egy lábbeli. Meg hogy rétoja, az egy létra lenne. Meg kasitap, 

meg, mit tudom én, tyukültető kosár, meg ilyenek. Szóval a tájszavak. Ezek, ezek, de tényleg, 

mondjuk a tájszavakat én nagyon fontosnak tartom, ugyanis ezzel bizonyítjuk a gyökereinket, 

hogy honnan is jöttünk. Miért, hát valamikor csak az elődeink beszéltek így, és nekünk ezt 

tudni kell, ismernünk kell, és tapasztaljuk azt is, hogy a fejlett, vagyis magyarországi 

vetélkedőkön is, divatos vetélkedőkön igenis rákérdeznek a tájszavakra, és igenis nem tudják 

a magyarországi magyarok, ami nekünk evidens. Ez és, ez és nem tudják és, eszembe jutott 

egy példa, hogy a lajbit nem tudta, és nekünk ez természetes. (249_Halábor_1972_nő) 

Nem kevesen vannak, akik úgy vélik: kisebbségi sorban a magyar nyelv megtartása olyan 

teljesítmény, amely elismerésre méltó. Ezzel szemben Magyarországon könnyű magyarnak 

maradni. 

(14) AK: Még mi róttuk meg… Még most is megrójuk egyes helyeket a Magyarországon 

levő magyaroknak, mert ők, nekiek könnyű mondani, hogy magyar vagyok, mer hát 

Magyarhoz tartoznak, de ugyanakkor mi helyesebben beszélünk itt ezen a tájon. 

(164_Beregszász_1921_férfi) 
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Nem véletlen, hogy kisebbségi környezetben megjelenik az anyanyelv féltése, az 

elvesztése feletti aggodalom is. 

(15) TM: Hogyan ítéli meg a helyiek magyar beszédét, szép vagy csúnya? 

AK: Nekem tetszik. Igaz, hogy jobb, ha ö kevesebb idegen szavat használnánk, mert azért 

beférkőztek már a… az ukrán, az orosz, esetenként teszem fel a Románia közelében lakók 

között a román szavak, de ö ö szerintem, ha jobban odafigyelne mindenki a nyelvre, akkor 

tisztán tudna beszélni ezek a szavak nélkül. (D14_Vári_1960_férfi) 

(16) TM: És használunk, használnak-e a helyiek idegen szavakat, oroszból? 

AK: Jajajj! Használnak bizony. Hát nem is tudunk szép tisztán magyarul beszélni, ha nem 

vennénk be olyan szavakat, ami nem magyar. 

TM: Például? 

AK: Például hát bulocska, dzsem… Zsemle helyett ugye. Aztán paszport, nem is tudjuk 

mondani, hogy személyi igazolvány. Csak paszport. 

TM: Pacska. 

AK: Pacska. Pacska. [mindketten nevetnek] 

TM: Még milyen szavakat? 

AK: Hájajj, kröska, bánka, pacska, plán, terv helyett ugye. 

TM: Miért használjuk ezeket a szavakat? 

AK: Hát mer má megszoktuk a… Többször hangzik el oroszul, mint magyarul. Ezért 

használtuk, használjuk ezeket a kifejezéseket. Habár nálunk ugye a magyarnyelv tanárnő 

nagyon harcol ez ellen, és igaza van, hiszen ha mindnyájan így fogunk beszélni, akkor a 

gyermekek még magyarul se fognak megtanulni igazán. Hát ezt sajnos igyekszünk ezen 

dolgozni, kiküszöbölni, de ez még tovább szennyeződik a magyar nyelv. 

(215_Rát_1934_férfi) 

 

7. A mi szavunk járása 
Nemcsak azzal fejezhetjük ki egyező vagy különböző identitásunkat, melyik nyelven 

szólalunk meg (ez esetben nemzeti identitásunkat mutatjuk ki), hanem azzal is, melyik 

nyelvváltozatot választjuk, milyen nyelvi jegyeket használunk. Ha valaki olyan családban nő 

fel, olyan településen szocializálódik, ahol általános valamilyen nem-standard jegy 

használata, természetes, hogy szeretteivel, barátaival, ismerőseivel beszélve ő is használja 

ezeket a változatokat. Ezzel jelzi, hogy közéjük tartozik, szolidáris velük. Amennyiben a 

standard változatokat részesíti előnyben szűk családi vagy baráti körben, könnyen 

előfordulhat, hogy affektálónak tartják, kiközösítik, megszégyenítik. A nemzeti és regionális 

(azaz kárpátaljai) identitás szimbóluma mellett a helyi nyelvváltozat így a lokális (települési) 

azonosságtudatnak is kifejezője lehet. A szülőfalu nyelvjárásának használata összeköti a 

település lakóit, egyfajta együvé tartozást fejez ki. A családon, szűk csoporton belül a helyi 

nyelvhasználati jegyek természetesek. A csoporton kívüliekkel más, formálisabb változatot 

használnak. 

(17) AK: És egyre gyakrabban mondják azt, noha mindig azt mondják, hogy hát úriasan 

beszél, aki szépen beszél, vagy parasztosan beszél, aki használja a tájszót. De mondjuk 

szerintem már egyre jobban el van fogadva ez is, az is. Természetes, hogy az iskolába arra 

törekszünk, hogy a gyerekek az órán szépen beszéljenek, de én magam is úgy vagyok vele, 

hogy ha találkozok egy falumbeli idős bácsival, vagy nénivel, és elkezdek vele beszélgetni, 

akkor én is a halábori tájszólást mondom, hogy leereszkedek a szintjükre. Tehát úgy beszélek, 

ahogy… És, és nem okoz nekem gondot, és nem érzem, hogy ez valami, hogy ezt szégyellem, 
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hanem az órán szépen, irodalmi nyelven adom elő. Úgy kérem, a gyereket kijavítom a a 

helytelen kiejtését, de ha egy idős bácsi… Tehát az ember egyik pillanatról a másikra… Vagy 

nem is kell szerintem. Se felrúgni, se elhagyni, se semmi. (242_Halábor_1952_nő) 

(18) AK: Azt elmondom a gyerekeknek, hogy ezt igen, nagyapa meg nagymamával lehet 

így beszélni, de azér dolgozatba, tehát mind a kettőt megmagyarázom nekik, hogy a 

köznyelvben így használjuk, a nyelvjárásban így. Tehát nem szabad ezt szégyellni, ez nem 

egy szégyenletes dolog, ez egy értékes kincs, de azért hogyha köznyelven beszélünk, akkor 

tudjanak másképp is beszélni. Köznyelven. (193_Salánk_1971_nő) 

(19) AK: Ez is egy jellegzetesség, és ezt kár lenne el… Tehát kár lenne elfelejteni. 

Mondjuk (…) kulturális rendezvényeken azért nem szép lenne az ilyen nyelv, de, de ez a 

miénk, és szeretni kell. (139_Szernye_1970_férfi) 

 

8. Változatos nyelv, sokrétű identitás 
Közel 600 irányított beszélgetés anyagának elemzése révén állíthatjuk, hogy a kárpátaljai 

magyar közösségben – szemben például számos ukrajnai kisebbséggel (lásd Csernicskó 

2008), illetve más Kárpát-medencei magyar kisebbségi csoportokkal megegyezően (lásd 

Gereben 1999) – az anyanyelv a nemzeti azonosságtudatot meghatározó, azt fémjelző 

szimbólum. Emellett a magyar nyelvnek a regionális (kárpátaljai) és a lokális (települési) 

identitás kifejezésében is alapvető szerepe van. Ugyanakkor a regionális nyelvhasználat 

sajátosságai stigmává válhatnak a magyarországi beszélők között. A kárpátaljai magyar 

közösségben tehát az anyanyelv és annak változatai a nemzeti tudat egyik kiemelt jelképeként 

jelennek meg, melyek a nemzeti, a regionális és a lokális identitásnak is szerves összetevői. 

Amiből számunkra egyértelműen következik: ha valaki a magyar nyelv jövőjéért akart tenni 

valamit Kárpátalján, akkor annak elsősorban a helyi nyelvváltozatokért kell tennie. 

 

JEGYZETEK 
1 A hanganyagtárról lásd Csernicskó 2005, 2007. 
2 Magyarok lakta településnek azokat tekintettük, ahol a magyar nemzetiségűek aránya a 2001. évi 

népszámlálás adatai szerint eléri az 5%-ot vagy a 100 főt. 
3 TM = terepmunkás, AK = adatközlő. A beszélgetésekből vett idézeteket szerkesztés nélkül közöljük. Az 

interjúrészlet végén zárójelben a beszélgetés azonosító száma található, majd a település, ahol a felvétel 

készült, végül az adatközlő születési éve és neme. 
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We, you and they: how Transcarpathian Hungarians see their own language variant 
ISTVÁN CSERNICSKÓ 

Based on 600 linguistic interviews we analyze Ukrainian (Transcarpathian) Hungarians’ 

linguistic attitudes towards their own dialect. The aim of the study is to show on the basis of 

the interviews what kind of role do the Hungarian language and regional dialects play in the 

national, regional and local identity of the Transcarpathian Hungarian autochthonous national 

minority. 

The study proves that the Hungarian language is a key factor of the national identity of the 

given national and linguistic minority. Regional dialects help to distinguish Hungarians living 

in Transcarpathia from Hungarians living in Hungary. While local dialects make possible for 

speakers to express identity to their own settlement, domicile. Analysis also shows that when 

Transcarpathian Hungarians go to Hungary, they frequently have to hide the main 

characteristics of their regional dialect. People do that in order to avoid language based 

stigmatization and/or discrimination. 
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Nyelvi attitűd: gyengítő és erősítő tényezők Kárpátalján a magyar nyelv esetében 

 

KARMACSI ZOLTÁN 

 

Az attitűdről a Magyar Értelmező Kéziszótárban a következőket olvashatjuk: „fn 1. vál 
Magatartás, viselkedés(i mód). | Elméleti álláspont, gondolkodásmód. … 3. Szociol Vmely 

meghatározott eseménnyel v. véleménnyel kapcs. tanúsított magatartás. …” (2003: 72). 

A nyelvi attitűd az attitűdhöz hasonlóan csak a nyelv szintjére szűkítve definiálható. 

Trudgill (1997: 58) szerint a nyelvi attitűd az embernek a különböző nyelvekhez, 

dialektusokhoz, kiejtésváltozatokhoz és ezek beszélőihez való viszonyulása… Nincs nyelvi 

megalapozottsága, társadalmi eredetű, de erős hatással lehet a nyelvi változásra és 

viselkedésre. 

Előadásomban a kárpátaljai magyar nyelvhez fűződő nyelvi attitűdöt erősítő és gyengítő 

tényezőket mutatom be az 1989–2008 közötti időszakra vonatkozóan. 

Elsőként a kárpátaljai magyar nyelvi attitűd helyzetét vizsgáljuk meg egy empirikus 

kérdőíves felmérés eredményei alapján, majd ezután a kárpátaljai magyar nyelvre ható 

jelentősebb nem (csak) nyelvi alapú tényezőket vesszük sorra. 

Kárpátalján 2006-ban a magyarok által lakott homogén tömbben a magyar, ukrán és orosz 

nyelv presztízsére vonatkozóan empirikus kérdőíves felmérést végeztünk 300 kárpátaljai 

magyar bevonásával. E vizsgálat egyik része a nyelvekhez való viszonnyal, a nyelvi attitűddel 

foglalkozott. 

 

1. táblázat 

Az adatközlők megoszlása az alapsokasághoz viszonyítva és a nemek tekintetében 

(N=300) 

 

 
 

Kisebbségi helyzetben a különböző nyelvekhez és az anyanyelv helyi változatához való 

viszony külön figyelmet igényel. Először az adatközlőket (továbbiakban AK) (vö. 1. táblázat) 

a Kárpátalján használatos magyarhoz mint kisebbségi anyanyelvhez, az ukránhoz mint 
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jelenlegi államnyelvhez és az oroszhoz mint a volt Szovjetunióban a népek közötti érintkezés 

nyelvéhez fűződő viszonyukról kérdeztük. Az AK-k mindegyike szeret magyarul beszélni, 

oroszul fele-fele az arány, míg ukránul 2/3-uk nem szeret beszélni. A következő kérdésben, 

ahol 1-től 10-ig (1 = nem szép; 10 = nagyon szép) terjedő skálán kellett értékelni a nyelvek 

szépségét, az AK-k véleménye szerint a magyar nyelv nagyon szép (9,63-as átlageredmény), 

az orosz nyelv a közepestől is szebb (6,84), míg az ukrán nyelv csak közepesen szép (5,82). 

Vagyis az AK-k többsége nem szeret ukránul beszélni, s nem is tartja szépnek az ukrán 

nyelvet, olyannyira, hogy még az orosz nyelv is megelőzi. A különböző adminisztratív 

egységek tekintetében a magyar nyelvet a legkevésbé Munkácson és Nagyszőlősön tartják 

szépnek, míg az ukrán és orosz nyelveket Ungváron. 

Anyanyelvük tekintetében a kárpátaljai magyarok erős, pozitív irányú nyelvi attitűddel 

rendelkeznek, hiszen a megkérdezettek 2/3-a szerint Kárpátalján beszélnek a legszebben 

magyarul. Alig több mint 10%-uk szerint Magyarországon, de nem Budapesten, míg 10%-uk 

szerint Budapesten beszélnek a legszebben magyarul (vö. 1. ábra). 

 

1. ábra 

Hol beszélnek a legszebben magyarul? (N=295) 

 

 
 

A különböző adminisztratív egységek vizsgálata esetében az ungvári és az ungvári járási 

AK-k jelölték a legkevesebbszer azt, hogy Kárpátalján beszélnek a legszebben magyarul, míg 

a legtöbben Beregszászban. 

A kárpátaljai magyarok az anyanyelvükhöz fűződő erős, pozitív nyelvi attitűdjük mellett 

igen erős lokális identitástudattal rendelkeznek. A kérdőívben szintén tízfokú skálán kellett 

értékelni az érzelmi kötődésüket egy területhez, majd a magyarság irányába. 

Előző esetben a kárpátaljai magyarok a legerősebb territoriális kötődéssel a saját 

településükhöz (9,59-es átlageredmény) és Kárpátaljához (9,61) viszonyulnak. Ezeket követi 

Ukrajna (7,03) mint a jelenlegi „hazaállam”, majd Magyarország (5,95) mint a magyarság 

hazája, s végezetül pedig a volt Szovjetunió (2,57). Ez utóbbihoz főként az idősebb 

korosztály mutatott magasabb pontértékű kötődést. Érdekes, hogy Ukrajna megelőzi 

Magyarországot, a sokak által emlegetett „anyaországot”. Csernicskó (1998: 135) 1996-ban 
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elvégzett vizsgálata alapján Magyarország az 5 fokú skálán az átlagértékek esetében két 

egésszel megelőzi Ukrajnát. Vagyis a kárpátaljai magyarság identitástudatában Magyarország 

helyét Ukrajna kezdi átvenni. 

Egyértelműen a kárpátaljai helyi identitástudat erősségét mutatja az is, hogy az AK-k 

sokkal inkább érzik magukat a kárpátaljai magyarsághoz (9,45), mint a magyar nemzethez 

tartozónak (7,63). Csernicskó (1998: 136) 1996-os vizsgálatában a magyar nemzethez való 

tartozás 4,6-os átlagot ér el, míg a kárpátaljai magyarsághoz való tartozás csak 4,5-es értéket. 

Vagyis a kárpátaljai magyarságra jellemzően a lokális magyar identitástudat erősödése 

jellemző. 

Ukrajna Magyarországgal szembeni elsőbbsége, illetve a kárpátaljai magyarsághoz 

tartozás előtérbe helyezése a magyar nemzettel szemben egyik lehetséges oka lehet, bár nem 

bizonyított, a 2004. december 5-i magyarországi, a kettős állampolgárság kérdéséről tartott 

népszavazás eredménye. 

Az első rész összegzéseképpen elmondható, hogy a kárpátaljai magyarságnak a kárpátaljai 

magyar nyelvváltozathoz fűződő viszonya és magyar nyelvi attitűdje erős és pozitív irányú. 

Továbbá erős magyar, s ezen belül is lokális magyar identitástudattal rendelkezik. 

Most pedig nézzük a kárpátaljai magyar nyelvre ható jelentősebb nem (csak) nyelvi alapú 

tényezőket! A tényezőket a magyar nyelvi attitűdre gyakorolt hatásuk alapján két csoportra 

osztottuk: erősítő és gyengítő tényezőkre. 

 

A magyar nyelvi attitűdöt erősítő tényezők 
Az 1989. március l-jei határnyitás. A Szovjetunió és Magyarország között létrejött 

egyezmény keretében a kárpátaljai lakosoknak egyszerűsített kishatár-átlépővel lehetett 

átjutni Magyarországra. Ez a kárpátaljai magyar nyelv szemszögéből hatalmas támogatás 

volt. A Szovjetunió széthullása utáni nehéz gazdasági helyzetben sokan Magyarországon 

dolgoztak, aktívan részt vettek a feketekereskedelemben. Nemcsak a magyarok, hanem a 

kárpátaljai más nemzetiségek is. Nagyon sokan Magyarországra íratták be gyermekeiket 

középiskolába, sokan nyertek felvételt felsőfokú tanintézményekbe stb. Kárpátalján a 

határhoz közeli régiókban sok szülő, aki korábban ukrán tannyelvű iskolába adta gyermekét, 

átíratta a magyar tannyelvű iskolába. 

A Magyar ösztöndíjrendszer 1990–1995 között nagyban elősegítette a Magyarországon 

anyanyelvükön továbbtanuló diákok lehetőségeinek bővülését. Különösen igaz ez a doktori 

képzésekben való részvételre, hiszen az ukrajnai lehetőségek nagyon korlátozottak voltak, 

elsősorban a magyar filológusok esetében. E rendszer tovább növelte a kárpátaljai magyarság 

körében a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számát. Ennek ellenére e tényező a gyengítő 

oldalra is felírható, hiszen számos fiatal a tanulmányai végeztével nem tért vissza 

Kárpátaljára, s így a magyarság fogyásához is hozzájárult. Ugyanakkor számos olyan friss 

diplomás is akadt, aki hazatérve Kárpátalján vállalt munkát. 

A kárpátaljai magyar tannyelvű középfokú oktatás erősödése. Az 1990-es években számos 

középfokú magyar oktatási intézmény nyitja meg kapuit. Ezeknek egy része vallási 

támogatottságú: Nagyberegi Református Líceum (1993 és 1996), Tiszapéterfalvi Református 

Líceum (1995), Nagydobronyi Református Líceum (1995), Técsői Református Líceum 

(2000), Munkácsi Szent István Római Katolikus Líceum (2001), Karácsfalvi Sztojka Sándor 

Görög Katolikus Líceum (2003); másrészük állami berkekben született: Beregszászi Bethlen 

Gábor Magyar Gimnázium (1991) és Jánosi Mezőgazdasági Líceum (1996). Ezen 
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intézmények oktatási színvonala nagyon sok fiatal számára elérhetővé tette a hazai és a 

magyarországi felsőoktatási intézményekbe való sikeres felvételi vizsgát. 

A kárpátaljai magyar tannyelvű felsőoktatás újjászületése. 1994 őszén a nyíregyházi 

Bessenyei György Tanárképző Főiskola közreműködésével Kárpátalján, Beregszászon 

megindul a magyar nyelvű főiskolai oktatás. Korábban csak az Ungvári Állami Egyetemen 

folyt magyar nyelvű, főként magyar filológusképzés. Az 1996/1997-es tanévben a főiskola 

megkapja a működési engedélyt Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumától, s így 

már önálló intézményként működik tovább 40 diákkal (vö. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola évkönyve (1996–2006); Csernicskó 1998: 112–114). A főiskola a határon 

túli magyarság felsőoktatási intézményei közül elsőként ad ki a többségi, jelen esetben az 

ukrán állam által akkreditált diplomát 2001-ben. Az intézmény 2003-ban felvette a II. 

Rákóczi Ferenc nevet, a 2006/2007-es tanévben a különböző képzési formákban összesen 

1498 diákot számlál (vö. www.kmf.uz.ua). A főiskola Beregszász városát a magyar szellemi 

és kulturális élet központjává teszi, hiszen számos helyi, országos és nemzetközi 

konferenciának ad otthont, több irodalmi folyóirat szervez író-olvasó találkozót, neves 

magyarországi és ukrajnai oktatók, személyek látogatnak el, tartanak előadást az 

intézményben, a főiskola számtalan hagyományt teremt (Rákóczi-napok, öregdiák-találkozó, 

gólyabál stb.), illetve sok-sok értékteremtő kulturális rendezvénynek ad helyet. Továbbá az 

intézmény berkein belül működik a Magyar Tudományos Akadémia által akkreditált 

Lehoczky Tivadar Intézet, amely főként társadalomtudományi kutatásokkal foglalkozik, 

illetve a Hodinka Antal Intézet, amelynek fő profilját a nyelvészeti, szociolingvisztikai 

kutatások adják. 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola több szempontból is erősítette a magyar 

nyelv helyzetét Kárpátalján: 

1.  teljessé tette a magyar nyelvű oktatási rendszert az óvodától a felsőfokú oktatásig; 

2.  a Magyarországon történő továbbtanulás miatti értelmiségi elvándorlást csökkentette, 

hiszen az itt végzettek 85%-a itthon helyezkedett el pedagógusként, további 10%-a 

nem pedagógusként helyezkedett el Kárpátalján, míg mindösszesen 4%-a vállalt 

Magyarországon munkát (vö. www.kmf.uz.ua). Ezzel lassította a kárpátaljai 

magyarság fogyását, nagyobb tér maradt a magyar nyelv használatára; 

3.  fellendítette a magyar tudományos életet, ami a kárpátaljai magyar nyelv számára 

újabb nyelvhasználati színtereken, nyelvváltozatokban biztosít részvételt; 

4.  a szellemi, kulturális élet elősegítésében számos olyan rendezvénnyel, kulturális 

eseménnyel gazdagította a lehetőségeket, amelyeken a magyar nyelvű kultúra kapott 

megnyilvánulási lehetőséget. 

A 2001. évi státusztörvény a kapcsolattartás révén számos kedvezményével (utazási, 

szakkönyvvásárlási stb.) erősítette a magyar nyelv helyzetét. 

2004–2006 között a magyarorszagi lakosok bevásárlóturizmusa virágkorát éli. Bár 

korábban is volt és későbben is megmaradt, de hatalmas tömegeket csak ebben az időben 

mozgatott meg igazán. E jelenségnek a magyar nyelvre gyakorolt pozitív hatását a 

kereskedelmi életben lehetett érezni, hiszen az a kereskedő, aki azelőtt, még ha tudott is 

magyarul, nem szólalt meg, most ha törve is, de megpróbált magyarul beszélni. Gyakran a 

beregszászi piacon saját magam is eljátszottam, hogy magyarországi magyar vagyok, és nem 

tudok ukránul. Szinte mindegyik árus megpróbálta a tőle telhető legjobb magyarsággal rám 

beszélni az áruját. Sok kereskedői egységben megjelentek a magyar nyelvű kiírások, feliratok 

is. 
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2008-ban a kishatárforgalom visszaállítása is a magyar nyelv helyzetét erősítette, hiszen a 

korábban behozott schengeni vízumszigorítások nehezebbé tették a Magyarországgal való 

kapcsolattartást (ez utóbbiról bővebben lásd később A magyar nyelvi attitűdöt gyengítő 

tényezők cimű részben). 

Ugyanezen évben a schengeni vízum igénylésében is enyhítéseket hoznak, amelyek 

szintén a kapcsolattartás által erősítették a magyar nyelvi attitűdöt. Ezen enyhítések lényege, 

hogy a meghívólevél, jövedelem-, lakhelyigazolások helyett a magyar igazolvánnyal és a 

kárpátaljai magyarságszervezetek által kiállított felelősségvállalási igazolással is 

hozzáférhetővé vált a schengeni vízum. A bonyolult ügyintézés miatt azonban nem kerül be 

az erősítő hatások közé a nemzeti vízum, hiszen nagyon sokan a bürokratikus procedúra miatt 

nem igényelik azt. 

 

A magyar nyelvi attitűdöt gyengítő tényezők 
A gyengítő hatások között elsőként az ukrajnai kisebbségi oktatás 1997. évi reformtervezetét 

lehet említeni. Az Ukrajna nemzetiségi kisebbségeinek oktatási igényei kielégítésének 

koncepcionális alapjai címet viselő, 1997. május 14-én megjelent törvény többek között a 

polikulturális oktatást tűzi ki célul. E polikulturális oktatási modell szerint az iskolákban 

kétnyelvű (nemzetiségi és ukrán) tanárok oktatnak ukrán nyelven, ami alól csak az „etnikai 

jellegű tantárgyak” (anyanyelv és irodalom, történelem és honismeret) jelentenek kivételt. A 

törvénytervezet szerint az általános és a középiskolákban az oktatás nyelve, a korábban 

említett etnikai jellegű tantárgyak kivételével, az ukrán kell, hogy legyen. Az anyanyelvi 

oktatásra csak az elemi osztályokban vagy a nemzetiségi társadalmi szervezetek által 

működtetett oktatási formákban nyílik lehetőség (Beregszászi–Csernicskó–Orosz 2001: 97). 

Ez nagyban hasonlít az úgynevezett átirányítási (tranzitív) oktatási programra, amely szerint a 

kisebbségi nyelv szerepe a többségi nyelv elsajátításának elősegítésére korlátozódik 

(Skutnabb-Kangas 1997: 25, Kontra 1997: 77, Beregszászi–Csernicskó–Orosz 2001: 100). A 

törvénytervezet négy változatot élt meg, de tartalmában nem sokat változott. 

2003-ban a magyar állam az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik 

előzményeként/következményeként/feltételeként Ukrajnával szemben bevezeti a 

vízumkötelezettséget. Ez az esemény a magyar nyelvi attitűd szempontjából mindenképpen a 

gyengítő hatások közé sorolható, hiszen sok embert foszt meg attól a lehetőségtől, hogy 

Magyarországra menjen. Ugyan a vízum ingyenes, de a korrupció, a bürokratikus procedúra 

és a konzulátusi megaláztatások sokak kedvét elveszik. 

2004. december 5. – Népszavazás a határon túli magyarok kettős állampolgárságáról. 

Magyarországon a kettős állampolgárságról tartott népszavazás „elbukása” a kisebbségi 

sorsban élő magyarság számára egyet jelentett azzal: a kisebbségi magyar senkinek sem kell. 

S mint jelenség ez a kisebbségi régiókban, így Kárpátalján is a magyar nyelvi attitűdre nézve 

gyengítőleg hatott. 

A 2006. évi parlamenti választáson a pártlistás választási törvény miatt a kárpátaljai 

magyarság önálló magyar parlamenti képviselő nélkül maradt. Ez az esemény bár kisebb 

mértékben, de mégis gyengítő hatásként értékelendő. 

2007 nyara – A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egyes szakjainak 

visszaminősítése. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma által tett ellenőrzés 

következtében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola számos szakán visszavonták 

a speciális szintű diplomák kiadásának az engedélyét. Ez az intézkedés sok diák számára 

jelentette azt, hogy például angol szakon a speciális végzettséget csak az Ungvári Nemzeti 
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Egyetemen tudta elérni költségtérítéses képzésben. Vagyis a főiskola vonzereje csökkent a 

továbbtanulók szemszögéből, mivel csak egy alacsonyabb fokú képzési formát tudott 

biztosítani hallgatóinak. Ez természetesen a magyar nyelv helyzetére is kihatással volt és van. 

2008 – az emelt szintű érettségi vizsga bevezetése. Bár már a korábbi évben is kísérleti 

jelleggel önkéntesen jelentkező tanulók tettek emelt szintű érettségi vizsgát, csak 2008-tól 

tették kötelezővé az ukrán nyelv és irodalom emelt szintű érettségi s egyben felvételi vizsgát 

(Csernicskó 2008a: 169). 

Ez a törvény kézzel foghatóan gyengítette a magyar nyelv iránti attitűdöt, hiszen a magyar 

tannyelvű iskolában tanuló diákoknak is ugyanazt a feladatsort kellett megoldaniuk, mint az 

ukrán anyanyelvű, ukrán tannyelvű középiskolát végzett társaiknak. Ez mindenképpen 

hátrányt jelentett számukra, ami a továbbtanulási szándékban és a vizsga eredményeiben is 

megmutatkozott. 

A magyar tannyelvű középiskolák 1104 érettségizője közül csupán 611 vállalta az emelt 

szintű érettségin való megpróbáltatást, s ezek közül is mindösszesen 434 főnek sikerült 

teljesítenie az ukrán nyelv és irodalom vizsgát. Vagyis a magyar középiskolákban 

érettségizők egynegyede számára adatott meg a lehetőség valamely felsőoktatási 

intézményben való továbbtanulásra. Továbbá szintén az emelt szintű érettségi rovására 

írandó, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára beiratkozott hallgatók száma 

a negyedére csökkent. 

S hogy az emelt szintű érettségi bevezetése a kisebbségi nyelven való tanítástól még 

jobban elriasszon, 2008. május 26-án megjelenik az Ukrajna Oktatási és Tudományos 

Minisztériuma vezetőjének, Ivan Vakarcsuknak 461. számú rendelete, amelyet az 

alábbiakban röviden ismertetnék. 

A rendelet a 2008–2011-es időszakban a nemzetiségi kisebbségi iskolákban az ukrán 

nyelv oktatásának javítását szolgálja. A cselekvési terv alapján az első lépésben 2008. 

szeptember 1-jétől a nemzeti nyelven oktató iskolák 5. osztályában Ukrajna történetét két 

nyelven kell oktatni: a gyermekek anyanyelvén, illetve ukrán nyelven. Második lépésben 

2009 szeptemberétől ezt a tantárgyat már csak ukrán nyelven kell tanítani, illetve emellett a 

földrajz tantárgyat kell két nyelven oktatni. A 7. osztályban már e korábbi két tantárgy ukrán 

nyelvű oktatása mellett a matematikát kell két nyelven oktatni. A 10. osztályokban 2010. 

szeptember 1-jétől az ukrán nyelvű emelt szintű érettségi és egyben felvételi vizsgák 

jegyében az Ukrajna története és a matematika tantárgyakat államnyelven kell tanítani. A 11. 

osztályok esetében 2009 szeptemberétől a matematika és egy, a tanulók által választott 

tantárgy oktatása történne ukrán nyelven (Csernicskó 2008a: 168; 2008b: 307; lásd ukrán 

nyelven http://www.mon.gov.ua). Ez a miniszteri rendelettel megerősített oktatási program az 

úgynevezett átirányítási (tranzitív) program bevezetését irányozza elő, akárcsak korábban az 

1997-es reformtervezet. 

Az ukrán nyelv és irodalom emelt szintű érettségi és egyben felvételi vizsga kötelező 

bevezetése és a 461. számú rendelet a kárpátaljai magyarság körében máris riadalmat keltett, 

s sok szülő abban látja gyermekének a boldogulását, hogy ukrán tannyelvű iskolába 

íratja/íratta gyermekét. 

Végezetül még néhány olyan tényezőt is soroljunk fel, amely nem biztos, hogy gyengítette 

a magyar nyelvi attitűdöt, de a bennük rejlő lehetőségekkel erősíthette volna, újabb teret adva 

a magyar nyelv számára. Ilyen például az OTP Bank térhódítása Kárpátalján (Ukrajnában), 

amely magyar tulajdonú bankként számos lehetőséggel élve hathatott volna a magyar nyelvre. 

Azonban nemhogy Ungváron, de még a magyar többségű Beregszászban sem találunk az 
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OTP Bankban egy olyan ügyintézőt, aki tudna magyarul, illetve a törvény adta lehetőségekkel 

élve kétnyelvűvé tehetné a formanyomtatványokat, szerződéseket stb. 

Szintén a magyar nyelvi attitűd gyengülését segíti elő a kárpátaljai magyarság pártpolitikai 

megosztottsága is, hiszen így a magyarságot, s ezen keresztül a magyar nyelvet érintő fontos 

kérdésekben marad(hat) el az összefogás. 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy 1989–2008 között Kárpátalján a magyar nyelvi 

attitűd szempontjából főként az erősítő tényezők dominálnak. 2004. december 5-én azonban 

megtörténik az „első pofon”, ami mind a kárpátaljai magyarságot, mind pedig azon keresztül 

a magyar nyelvet is érinti, hiszen a kettős állampolgárságról szóló népszavazás kedvezőtlen 

alakulása nagyon sok határon túli magyart lelkileg demoralizált, vagyis a magyarság iránti 

elkötelezettségében, hitében gyengített meg. 2007-től pedig főként az ukrán állam törekvései 

azok a hatások, amelyek gyengítőleg hatnak a kárpátaljai magyar nyelvi attitűdre. Ezek közül 

is a két legjelentősebb: az emelt szintű érettségi és felvételi vizsga, illetve az ominózus 461. 

számú rendelet, amelyek a legtöbb veszélyt hordozzák magukban a magyar nyelvre nézve. 
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Language Attitude: Decreasing and Increasing Factors in Transcarpathia Concerning 

the Hungarian Language 

ZOLTÁN KARMACSI 

Firstly the given article presents several of the aspects of the Transcarpathian Hungarian 

language attitude based on empirical research of questionnaires with the participation of 300 

informants. In addition we investigate the Transcarpathian Hungarian language attitude, the 

factors decreasing and increasing the language attitude. Among the increasing factors we may 

mention the establishment of the Transcarpathian Hungarian College named after Ferenc 

Rákóczi II., opening the frontiers to Hungary, the enactment of the status law, etc. Among the 

negative influences we can mention the poll on dual citizenship held on the 5
th

 

of December, 

2004, the introduction of the obligatory visa system, the policy of the Ukrainian government 

on minorities and Ukraine’s education policy. 
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Kárpátaljai pedagógusok és a nyelvjárások 

(Egy fölmérés tanulságaiból) 

 
LAKATOS KATALIN 

 

1. Bevezetés 

Készülő disszertációmban kárpátaljai iskolások anyanyelvi tudatát, attitűdjét vizsgálom. A 

gyűjtés során mind a kérdőív adataiban, mind az interjúk és a résztvevő megfigyelés során 

találkoztam olyan ellentmondásokkal, amelyek arra utalnak, hogy a vizsgált csoportra erősen 

hatnak azok a köztudatban élő sztereotípiák, amelyek a nyelvjárásokat, beszélőiket negatív 

színben vagy pedig ellenkezőleg, egyfajta nosztalgikus, romantikus színezetben tüntetik fel. 

Tudjuk, hogy az attitűd nyelvhasználatot befolyásoló szerepe milyen jelentős, különösen 

kisebbségi helyzetben, s különösen olyan korban, amikor egyébként is könnyen 

befolyásolhatók a fiatalok. S ha úgy gondolják, hogy nem boldogulnak anyanyelvükkel, 

ráadásul helytelenül, régiesen is használják, előfordulhat, hogy a szégyenlő-önfeladó 

szemlélet fog uralkodni a következő generáció körében (Kiss 1998: 315–317, Kiss szerk. 

2001: 221). Ez pedig nyelvvesztéshez vezethet. Ennek elkerülése érdekében még ott és akkor 

tehetjük a legtöbbet, ahol és amikor a nyelvváltozatok közötti különbségek először 

tudatosulnak a fiatalokban. 

Egy nyelvjárási anyanyelvű gyerek iskolába kerülvén találkozik először a köznyelv 

normáival. Igaz, hogy napjainkban a televízióból, rádióból nap mint nap hallják a 

magyarországi magyar beszédet, de ez nem tudatosítja bennük a különbségeket. A tanítótól, 

tanártól kapja/kaphatja először konkrétan a saját nyelvhasználatára vonatkozó ítéleteket. S ha 

ez az ítélet, megjegyzés lenéző, esetleg megszégyenítő, akkor az egész későbbi iskolai 

szereplésére hatással lehet, gátlásossá teheti a gyereket a későbbi megnyilatkozásai során is 

(Kiss 2002: 266). 

Kárpátalján a 2005-ben megjelent új magyar nyelv tanterv már a hozzáadó anyanyelvi 

oktatás szemléletében íródott, figyelembe véve a legújabb nyelvtudományi eredményeket 

(Kótyuk 2005: 159). Szerkesztői célként a kommunikatív kompetencia megfelelő szintjének 

elérését tűzték ki: azaz, hogy a kárpátaljai magyar gyerekek anyanyelvjárásuk mellett a 

magyar köznyelv normáit is megfelelően elsajátítsák, s a beszédhelyzetnek megfelelően 

alkalmazzák ezeket. Ám gyakorló magyartanárként tisztában vagyok azzal, hogy az elvárás, a 

követelmény és a gyakorlat között nincs mindig összhang, s a csökkenő magyarórák száma 

miatt a pedagógus (s itt nem csak a magyartanárokra gondolok) személyisége, bizonyos 

jelenségekről történő megnyilatkozásai még jelentősebb mértékben befolyásolhatják a 

gyerekek véleményét. Hiszen ahogy többen leszögezték már hasonló témájú munkáikban, egy 

kisebb közösségen belül nyelvhasználati szempontból a tanárok azok, akik a legnagyobb 

hatással bírnak (Kiss 1996: 144; Kožík 2004: 94; Lakatos 2007: 156; Sándor 1998: 351–352). 

Ezért tartottam fontosnak, hogy a pedagógusoknak is feltegyem azokat a nyelvjárásokra, 

beszélőikre vonatkozó kérdéseket, amelyekre tanítványaik már válaszoltak. Érdekelt, hogy az 

ő körükben is élnek-e azok a sztereotípiák, amelyek tanítványaik körében, s ez hogyan 

befolyásolja nyelvi értékítéletüket, illetve véleményüket milyen „külső” körülmények 

befolyásolják (vö. Gal 1990: 48). 
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2. Az adatgyűjtésről röviden 

A kérdőívet 150 (különböző szakos) általános és középiskolai pedagógus töltötte ki. A 

megkérdezettek között Kárpátalja valamennyi olyan járásából vannak, ahol van magyar 

nyelvű oktatás. Bebizonyosodott, hogy a kárpátaljai iskolások nyelvhasználata, illetve nyelvi 

attitűdje függ lakóhelyük típusától, illetve attól, hogy milyen típusú iskolában tanulnak 

(Beregszászi–Csernicskó 2004: 195–203; Lakatos 2006: 97–104). A pedagógusok válaszai 

esetében ezek mellett a változók mellett érdemes figyelembe vennünk a tanított tárgyak 

jellegét, azaz humán vagy reáltárgyat oktatnak-e. Feltételezhető, hogy az ő nyelvi ítéletüket 

az is befolyásolja, hogy tanulmányaik során milyen anyanyelvi képzésben részesültek. 

Valamint azt is figyelembe kell vennünk, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola létrejöttéig a magyar szakosokon kívül felsőfokú végzettséget Kárpátalján csak 

orosz, illetve ukrán nyelven szerezhetett valaki. Az elemzett kérdések kapcsán csak abban az 

esetben teszek említést az adott változókról, ha a khi
2
-próba alapján statisztikailag 

szignifikáns különbség mutatkozik. A válaszadók lakóhely és iskolatípus szerinti megoszlása 

arányaiban megegyezik a valós statisztikai adatokkal, azaz reprezentatívnak tekinthető: 

78,8%-a falusi, 21,2%-a városi lakos. 73,3%-uk falusi, 20,4%-uk városi, 6,6%-uk pedig 

felvételiztető iskolában tanít. A 2001-es népszámlálás eredményei alapján a kárpátaljai 

magyarság 64,6%-a falvakban él, 26,6%-a városokban, 8,8%-a pedig ún. városi típusú 

településeken (Molnár–Molnár D. 2005: 24). A munkahelyi beosztás tekintetében nagyobb 

arányú a humán beállítottságú csoport, mivel szándékosan igyekeztem több magyartanárt 

megkérdezni. 

 

3. Eredmények 

Bár kisebbségi helyzetben levő adatközlőkről van szó, s a 2001-es népszámlálás szerint 

Kárpátalján a magyarság 64,6%-a falvakban él, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az 

emberekben nem mindig tudatos a különböző nyelvváltozatok közötti különbség, s saját 

környezetük beszédét gyakran a köznyelvvel, vagy ahogy sokszor emlegetik, az „irodalmi 

nyelvvel” azonosítják. Előfordul, hogy a nyelvjárások fogalmával sincsenek tisztában azok, 

akik azt állítják, hogy ők nem beszélnek nyelvjárásban. Így a pedagógusoktól is 

megkérdeztem, mi a nyelvjárás. Feltételeztem, hogy a pedagógusoknak (főleg a 

magyartanároknak) nem okoz gondot ennek a kérdésnek a megválaszolása, de érdekelt, hogy 

milyen szempontok alapján fogalmazzák meg válaszukat. A Mit nevezünk nyelvjárásnak? 
kérdésre az adatközlők 75,9%-a írt valamilyen választ, a 24,1% pedig nem írt semmilyen 

választ. A válasz elmaradása nem mutat statisztikai összefüggést sem a lakhellyel, sem a 

munkahely típusával, de még azzal sem, hogy milyen szakos az illető. 

Érdemes viszont megnéznünk, milyen szempontok alapján határozták meg ennek a 

változatnak a fogalmát. Az összes választ három csoportba sorolhatjuk: 

•  kommunikációs eszköz – „A nyelvjárás tulajdonképpen számomra köznyelvtől eltérő 

színes szavakat, szófordulatokat jelenti, melyekben nőttem és élek”; „Egy adott 
település nyelvhasználatát, mely az ott élő emberek gondolkodásmódját tükrözi”; 

„Tájnyelvnek azt a stílust nevezném, melyet egy adott közösség beszél, használ és 

megérti egymást”, 
•  régi, haszontalan, azaz negatív megközelítés – „Tájszólásnak nevezzük a régi még 

fennmaradt beszédhasználatot, melyet napjainkban inkább az idős vagy vidéki emberek 

használnak”; „Véleményem szerint azt, amikor egy vidéken a szavakat nem a helyes 
magyar megfelelőjén használják. pl: voltál la, mituc, máma”; „A nyelv megtekerése, 
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átformálása, variálása területenként különböző módon, ami a szavak kiejtését és nem 

rendhagyó szótári használatát foglalja magába”; „Valamely nyelv elferdítését 

nevezzük nyelvjárásnak vagy tájszólásnak”, 
•  identitáskifejező eszköz, hagyomány – „Egy adott táj, közösség jellemző 

nyelvhasználatát, amely eltér a standardtól, olyan szóhasználat vagy kifejezések 
alkalmazása, ami arra a településre jellemző (ott alakult ki, az ottani lakosok 

használják)”; „Kisebb népcsoport jellegzetes beszéde; egy kisebb közösség 

beszédérzéke, ami a születésükkel jár”; „Kommunikációs eszköz (identitáskifejező ) – 
kisebb községhez, település, területhez való tartozás kifejezője (az Ungvári járásban 

Nagydobrony)”; „Olyan nyelvváltozat, amelyet egy-egy földrajzi tájegységen élők 

beszélnek (amelyet őseiktől örököltek)”; „A nyelvjárások ősi formái a magyar 
nyelvnek”. 

A legnagyobb csoportot azok képviselik, akik megőrzendő hagyományként, 

identitáskifejező eszközként tekintenek a nyelvjárásokra. Ezek az arányok megegyeznek 

azokkal, amiket akkor kapunk, ha megnézzük, hogyan válaszoltak a következő kérdésre a 

kárpátaljai tanárok: Mit jelent az ön számára a nyelvjárási beszéd? (Ennél a kérdésnél többet 

is megjelölhettek az adatközlők). 

 

1. ábra 

A Mit jelent az Ön számára a nyelvjárási beszéd? kérdésre kapott válaszok aránya 

N=150 
 

 
 

Az 1. ábrán látható, hogy a meghatározáskor nem tudatosan közölt véleményük 

megegyezik azzal, amit a konkrétan feltett kérdésre válaszolnak: leginkább egy kisebb 

közösséghez való tartozás jeleként, illetve olyan örökségként tekintenek a nyelvjárásokra, 

amelyet meg kell, meg illik őriznünk. Haszontalan, kiirtandó régiségnek csak két reál tárgyat 

oktató tanár (falusi, falusi iskolában tanító férfi) tekinti a nyelvjárásokat, a humán 

beállítottságúak közül senki nem nyilatkozott így. Ez azzal lehet összefüggésben, hogy a reál 

beállítottságú emberek nem látják gyakorlati hasznát a nem standard változatnak, s őket az 

érzelmeik kevésbé befolyásolják. Pedagógusok esetében viszont bármilyen negatív előítélet 

közvetítése olyan következményekkel járhat, amely egy kisebbségi közösség esetében 
végzetes is lehet. Ennél a kérdésnél egyéb szignifikáns különbségek is megfigyelhetők a 

vizsgált változók alapján. 
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Az eredmények szerint kommunikációs eszköznek (azaz élő, használt/használható 

nyelvváltozatnak) a falusiaknak csak 23,1%-a tekinti a nyelvjárásokat, míg a városiak 44,8%-

a jelölte be ezt válaszként (khi
2 

= 5,36, df = 1, p < 0,05). Pedig a köztudatban élő vélemény 

szerint is ezt a változatát a nyelvnek inkább falun használják. Ez az eredmény azt igazolja, 

amit már évtizedekkel ezelőtt megállapítottak a magyar nyelvtudományban is: mások 

beszédében inkább felismerik/elismerik a kevésbé magas presztízsű nyelvi alakokat, mint a 

sajátjukban (Imre 1963: 279–283). S a pedagógusok egyébként is úgy érezhetik, hogy tőlük a 

köznyelv használatát várják el, nekik, s ezáltal tanítványaiknak, így kell, így illik beszélniük. 

Ezt a feltételezést támasztják alá azok az adatok, amelyek az Ön beszél valamilyen 

nyelvjárást? kérdésre kapott válaszok elemzéséből születtek. A válaszadóknak csak 40,9%-a 

válaszolt igennel erre a kérdésre, s nem meglepő módon szignifikáns különbség figyelhető 

meg a falusi és a városi pedagógusok válaszai között (khi
2 

= 8,24, df = 2, p < 0,05). Bár a 

falusiaknak csak 23,1%-a tekinti a nyelvjárásokat kommunikációs eszköznek, 46,3%-uk 

elismeri, hogy beszél valamilyen nyelvjárást (53,7% nem ismeri el). A városiaknál 20,7% 

elismeri, hogy beszél valamilyen nyelvjárást, és 79,3% nem ismeri el. Ebből arra 

következtethetünk, hogy itt (bevallottan) nem aktívan használt, hasznosított ismeretre 

gondolnak, azaz valóban csak megőrzendő hagyományként tekintenek anyanyelvüknek erre a 

változatára, s nem tartják alkalmasnak arra, hogy a mindennapi kommunikáció során 

használják. Ám az eddigi megfigyeléseim alapján informális beszédhelyzetben, sőt néha az 

interjúk során is, előfordul nyelvjárási jelenség a pedagógusok megnyilatkozásaiban is. 

A számadatokból kikövetkeztethető véleményt erősíthetik azok a köztudatban élő és 

elterjedt sztereotípiák, amelyek a nyelvjárásokhoz, nyelvjárási beszélőkhöz kapcsolódnak, s 

amelyekkel előzetes gyűjtéseim során én is gyakran találkoztam. Néhány ilyen előítéletről 

meg is kérdeztem adatközlőimet: egy 1-től 5-ig terjedő skála segítségével nyilatkozhattak 

arról, mennyire értenek egyet, mennyire tartanak igaznak egy-egy állítást. A 2. ábrán látható, 

hogy átlagosan milyen értékeket kaptak az egyes állítások – a) A nyelvjárás a köznyelv 

romlott változata; b) A nyelvjárásban beszélő ember műveletlen; c) Az iskolában csak 

köznyelven kell beszélni; d) Ma már kevesen beszélnek nyelvjárásban; e) A nyelvjárás az 

eredeti, romlatlan nyelvváltozat; f) A nyelvjárás érték, fontos a megőrzése. 

 

2. ábra 

A vizsgált sztereotípiák értékelése egy 1-től 5-ig terjedő skálán N=150 
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A tanárok nem értenek egyet azokkal az állításokkal, amelyek a nyelvjárásokat és 

beszélőiket egyértelműen negatív színben tüntetik fel: a nyelvjárás a köznyelv romlott 

változata; a nyelvjárásban beszélő ember műveletlen. Inkább hajlanak arra, hogy az érzelmek 

felől közelítsék meg ennek a nyelvváltozatnak a szerepét egy közösség életében: a nyelvjárás 

az eredeti, romlatlan nyelvváltozat; a nyelvjárás érték, fontos a megőrzése. Ám az iskolában 

való használatát már nem helyeslik. 

A kettősnyelvűég kialakítása szempontjából biztatóbbak azok az értékek, amelyeket akkor 

kapunk, ha megnézzük, hogyan vallanak saját szerepükről az anyanyelv tanítási 

folyamatában. Erre vonatkozóan három sokat hangoztatott vélemény szerepelt a kérdőívben 

(vö. 3. ábra). 

 

3. ábra 

A pedagógusok feladatára vonatkozó állítások megítélése egy 1-től 5-ig terjedő skálán, 

N=150 

 

 
 

A megkérdezett pedagógusok fontos feladatuknak tekintik a köznyelv normáinak 

elsajátíttatását, de azt is tudják, hogy ők tehetik a legtöbbet a nyelvjárások pozitív megítélése 

szempontjából. Bár annál a kérdésnél, hogy Előfordult, hogy kijavította tanítványát 

nyelvjárási beszéde miatt? 74,2%-uk jelölte az igen választ. Tehát feladatuknak tekintik a 

köznyelv normáinak terjesztését, de nem tartják fontosnak a kevésbé elismert nyelvjárások 

népszerűsítését. Ugyanakkor sajnálnák, ha kivesznének ezek a változatok. A 4. ábrán látható, 

hogy a kárpátaljai pedagógusok 82,5%-a nyilatkozott így beosztástól, lakóhelytől és az iskola 

típusától függetlenül. 

Ez mindenképp biztató, hiszen egyfajta rejtett presztízsre utal, s a kevésbé elismert 

nyelvek, nyelvváltozatok fennmaradását ez nagymértékben segítheti. 

Az itt kapott indoklások megerősítik a korábbi kérdések eredményei alapján levonható 

következtetéseket, ezért mindenképp érdemes néhányat idéznem közülük. 

Sajnálná, mert: „sokkal szürkébb lenne a nyelvünk, nem jellemezné azt a környéket”; 

„sajátos kincset veszítenénk el vele”; „a múltunk egy darabja, értékek őrzője”; „a 

nyelvhasználat elárulja a személy hovatartozását”; „a hagyományaink megőrzése kötelező”; 
„ez nyelvünk egy régi, ősi változata”; „az idősebb korosztály ízes parasztos beszéde része 

múltunknak”; „a nyelvjárás szerintem valamilyen szinten hagyományőrzés. S ha kiveszne a 

nyelvjárás, vele veszne egy hagyomány. S már így is sok hagyomány van kiveszőben”; „ez 
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egyrészt egy bizonyos település életét tükrözi, amiről épp nevezetes”; „a nyelvjárás érték – a 

maga helyén”. 

 

4. ábra 

A Sajnálná, ha kivesznének a nyelvjárások? kérdésre kapott válaszok aránya 

 

 
 

Nem sajnálná, mert: „az egy kitalált, helytelen beszéd”; „csak a tiszta, helyes magyar 

beszédet szeretem”; „szebbé válna a beszéd, viszont nem lenne olyan változatos”; „örülnék 
neki”; „annyira nem tartom fontosnak”; „a nyelvjárásunkat is lehet újítani, frissíteni, mint 

más dolgokat az életben”; „ akkor mindenki szép tisztán beszélné a nyelvet”. 

 

4. Befejezés 

A kapott adatok igazolták, hogy a kárpátaljai pedagógusok nyelvjárásokról való vélekedése 

megegyezik tanítványaikéval, tehát valóban nagy hatást gyakorolnak a fiatal nemzedék nyelvi 

értékítéletére (vö. Lakatos 2006: 97–104, Lakatos 2007: 156–163). E felelősség súlya még 

nagyobb azoknak az új ukrajnai oktatási törvényeknek a bevezetése óta, amelyek az egész 

kárpátaljai magyar iskolarendszert veszélyeztetik, csökkentve a magyar nyelv presztízsét. 

Néhány kérdés eredményeiből is kiderül, hogy a válaszadók nem nyilatkoznak negatívan a 

nyelvjárásokról és a nyelvjárási beszélőkről. Többségük tisztában van a nyelvjárás 

fogalmával, ám akárcsak tanítványaik, ők sem tekintik aktívan használt változatnak, 

ugyanakkor 40,9%-uk saját bevallása szerint beszél valamilyen nyelvjárást. 

A köztudatban élő, a nyelvjárási beszélőket negatív színben feltüntető sztereotípiákat nem 

tartják igaznak, de a túlzó, romantikus színezetű állításokkal sem értenek egyet. Sajnálnák, ha 

kivesznének, hiszen a magyar nyelvnek ezt a változatát egyértelműen megőrzendő 

hagyománynak, egyfajta őseinktől örökölt értéknek tekintik, de nem ismerik el a mindennapi 

kommunikációban betöltött szerepét. Pedig az új szemléletet közvetítő tantervben kitűzött 

célt, a kommunikatív kompetencia megfelelő szintjének elérését, csak úgy valósíthatjuk meg, 

ha tudatosítjuk magunkban, tanítványainkban, hogy a nyelvjárás használható és használandó 

még kisebbségi helyzetben is. 
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Transcarpathian teachers and dialects 
KATALIN LAKATOS 

The purpose of this research is to examine how Hungarian teachers in Transcarpathia express 

their opinions about dialects and about those who speak dialect. I asked 150 teachers about it. 

It appeared from the answers that teachers do not confirm their answers about those who 

speak in dialect in reality (e.g. their pupils) but only by their personal opinion. The answers 

contain paradoxes. Although teachers constantly corrected their pupils at school lessons that 

have been used the dialect, they are be disappointed if the dialects will disappear, because 

these are belongings to their community traditions. 
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Magyar diákok egy ukrán tannyelvű egyetemen: attitűdök a kultúraközi kommunikáció 

tükrében 

 
FERENC VIKTÓRIA 

 

Bevezetés 

A kommunikáció az ember mindennapjainak megszokott, ámde nélkülözhetetlen része. 

Kommunikálunk mozdulatainkkal, szavainkkal, gesztusainkkal, sőt azzal is, ha épp nem 

mondunk semmit. Kommunikációnk sokféle formában és sokféle céllal megnyilvánulhat, s 

nagyban függ attól, kik vagyunk és honnan jöttünk. 

Két különböző nemzetiség (mint a magyarok és az ukránok) tagjainak kommunikációja 

számos ponton eltérhet, mivel más történelmi, földrajzi és kulturális gyökerekből táplálkozik. 

A kultúraközi kommunikáció (mely a társadalmi kommunikáció egyik alfaja) a társadalom, a 

szűkebb környezet és családunk kultúrájának függvénye (Trompenaars 1993). 

Jelen dolgozat célja feltárni a magyar kultúrájú kisebbség attitűdjét (1) a tőle eltérő ukrán 

kultúra, (2) az azt hordozó nép, és (3) az általuk beszélt nyelv vonatkozásában. A kárpátaljai 

magyar kisebbségnek az ukrán nyelv iránti attitűdjét, valamint sztereotípiáit illetően már 

születtek vizsgálatok (lásd Csernicskó 2003). Ezek azt igazolták, hogy a megkérdezettek 

többségében pozitív kép él saját csoportjáról, a magyar közösségről, ugyanakkor nem tekint 

ellenségesen a szomszédos népekre sem (Csernicskó 2003: 241). 

Dolgozatunkban arra keressük a választ, vajon mennyire van ma Kárpátalján összetartó (s 

a jövőre nézve megtartó) ereje a magyar kultúrának és nyelvnek; milyen változásokat 

eredményezett benne az ukrán kultúrával való több évtizedes egymás mellett élés, milyen 

hatása van az itt élő magyarokra az ukrán állam azon nyelv-, oktatás- és kultúrpolitikai 

intézkedéseinek, amelyek a közelmúltban láttak napvilágot, és az ukrán nyelv hegemóniájára 

törekszenek az országban. Végül, mindez mennyiben befolyásolja a kárpátaljai magyarok 

önmegítélését és a többség iránti attitűdjét. A hipotézis kiindulópontja az a megállapítás, hogy 

„Kárpátalja (…) földrajzi, kulturális, történeti és más szempontból is a nyugati kultúrkör 

része, ahhoz a világhoz kötődik, amelynek választóvonala valahol a Kárpátok gerincén 

húzódik. (…) a Kelet felé fordulást pedig a kulturális, szemléleti különbségek nehezítik” 

(Beregszászi 2002: 13). 

A két kultúra eltérésének számos jele van, ami főleg a térség történelmében gyökerezik, 

hiszen egészen a trianoni békedekrétumig Magyarország részeként a nyugati kereszténység, a 

latin betűs írásmód világához tartozott. A kulturális különbségek egyik fő pillére az a tény, 

hogy a magyarok többsége a nyugati keresztény egyházak valamelyikének híve (római 

katolikus, református vallású), míg az ukránok legnagyobbrészt a keleti egyházak tagjai 

(ortodoxok, görög katolikusok). Ez a különbség szemmel láthatóan megnyilvánul az egyházi 

épületek, a szertartások és a papi öltözékek eltérésében. Eltérő a két kultúra (latin és cirill) 

írásmódja is. Bár legyen szó ugyanarról a városról, az ott élő magyar a budapesti időhöz 

igazítja óráját, az ukrán nemzetiségű pedig egy órányi eltéréssel a kijevi időhöz (Csernicskó 

1998: 138). 

A jelenlegi helyzet 2002-höz képest azonban némileg módosult, részben a külpolitikai 

konstelláció, részben a belpolitika új, „nemzeti” irányvonala miatt. Egyrészt az anyaország, a 

„nyugati kultúrkör” fő pillére, nehezebben elérhetővé vált a kárpátaljai magyarok előtt a 

schengeni határövezeti rendszer bevezetésével. Ma már egyáltalán nem könnyű beszerezni a 

megfelelő okiratokat és kiváltani a borsos árú vízumot, és főleg a tanulmányi, illetve a 



  

373 

 

munkavállalási vízumokat. Erre az itt élő magyarok is rájöttek: mivel a mindeddig jól 

jövedelmező határ menti kereskedelem vagy magyarországi munkavállalás lehetősége 

megnehezedett, sokan kénytelenek szembenézni a zord ukrán valósággal, azaz a Kelet felé 

fordulás kulturális és szemléleti akadályán túllépve az ukrajnai munkaerőpiacon 

elhelyezkedni, az őket ért nyelvi nehézségeket pedig igyekezvén elkerülni, egyre többen 

adják gyerekeiket ukrán tannyelvű iskolákba. Mindeközben a belpolitikai erők minden 

igyekezetükkel azon vannak, hogy Ukrajna (ukrán) egynyelvű országgá váljon és szűnjön 

meg nemzetiségi heterogenitása. „Ukrajnában múlóban van a kisebbségekkel szembeni 

tolerancia, vagyis egy folyamat megtört. Ukrajna alkotmánya, a jogszabályok továbbra is 

biztosítják a kisebbségek nyelvén való oktatás törvényi kereteit, de a megoldásokból, a 

konkrét programokból úgy tűnik, mintha konszenzus született volna a kijevi értelmiségi 

körökben, amely konszenzus egy nemzetállamot építő erőt eredményezett” (Orosz 2008: 11). 

A nemzetállam építésének legfőbb eszköze Ukrajna esetében az oktatás. Erre számos jel utal. 

(a) Kötelező az ukrán nyelv és irodalom vizsga, ami az érettségi és a felvételi feltétele is. A 

többségi és a kisebbségi diákok számára azonosak a követelmények. 2010-től bevezetésre 

kerülnek a kizárólag ukrán nyelvű érettségi és felvételi vizsgák. (b) A kijevi oktatási 

minisztérium az ukrán nyelv oktatásának javítása céljából a nemzetiségi iskolákban emelte az 

ukránórák számát, magasabb bért kínál az ukránnyelv-tanárok és azok számára, akik 

vállalják, hogy ukránul adnak elő, szorgalmazza a két tannyelvű oktatásra való áttérést (461. 

sz. miniszteri rendelet). (c) A felsőoktatás ukrán nyelvűvé változtatásának szándéka 2010-re. 

Egybevetve a két kultúra eltéréseit, valamint az elmúlt egy év kül- és belpolitikai 

változásait, hipotézisünk a következő: az ukrán nyelv egyre intenzívebb terjedése a 

kárpátaljai magyar kisebbség életében (a középiskolában részben, míg a felsőoktatásban 

szinte egészen, a munkaerőpiacon, a hivatalokban, az egészségügyben, a kereskedelemben), 

az ezzel járó kényszerű attitűdváltozás veszélyt jelenthet a magyar nyelv és kultúra hosszú 

távú megmaradására. 

 

A vizsgálat 

A bevezetőben leírtakkal összhangban kérdeztünk meg fiatal magyar nemzetiségű 

egyetemistákat, akik ukrán tannyelvű egyetemen (az Ungvári Nemzeti Egyetemen, UNE) 

tanulnak. 7 olyan diákkal végeztünk csoportinterjút az ukrán nyelvvel és kultúrával 

kapcsolatos kérdésekről, akik első évfolyamtól ebben az intézményben tanultak (1. csoport), 

továbbá készült egy másik felmérés is (Jablonykó–Ferenc 2008) a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán Bachelor diplomát szerzett 7 diák körében is, akik a Specialist, 

illetve Magister/Master végzettség megszerzéséért az UNE-n folytatják tanulmányaikat (ez 

utóbbi csoportban az adatfelvételt Jablonykó Anatolij végezte) (2.csoport). Az 1. csoporttól 

eltérően a 2. csoportba tartozó magyar diákok az egyetemi képzés első négy évét egy jelentős 

részben magyar nyelvű és kultúrájú város magyar tannyelvű főiskoláján végezték, csupán az 

ötödik évfolyamon kerültek az ungvári egyetemre. Mindkét csoport tagjai esetében fennállt a 

vizsgálni kívánt helyzet: magyar anyanyelvű, kultúrájú diákok; akik egy tőlük kulturálisan és 

nyelvileg eltérő csoporttal vannak mindennapi aktív kapcsolatban; egy közéleti területen: a 

felsőoktatásban. 

Az irányított beszélgetés során négy nagy témakör köré csoportosítottuk a kérdéseket: 

 általános bemutatkozás; 

 az egyetemi kommunikáció nyelve; 
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 az ukrán nyelvre, kultúrára való nyitottság, a magyar kultúra megtartása; 

 kultúrák összevetése. 

Arra voltunk kíváncsiak, hogy adatközlőink hogyan boldogulnak ebben az ukrán 

tannyelvű intézményben (hogyan végzik a dokumentációt, hogyan felelnek az órákon, hogyan 

barátkoznak más kultúrájú társaikkal), és mennyire ismerik a többségi kultúrát. Az ukrán 

nyelvű felsőoktatásban eltöltött évek milyen hatást gyakorolnak attitűdjeikre az ukrán néppel, 

kultúrával és nyelvvel kapcsolatban, és ez milyen viszonyban áll saját magyar kultúrájuk 

megtartásával. 

 

Az adatközlők bemutatása 
A kutatás kezdetekor az Ungvári Nemzeti Egyetem 7 hallgatójával sikerült felvenni a 

kapcsolatot, a véletlenszerű kiválasztás elvét követve, egy magyar diákszervezeten keresztül 

(1. csoport). Mindenki magyar nemzetiségűnek vallotta magát, és abban is egyetértettek, hogy 

naponkénti aktív ukrán nyelvű kommunikációra vannak utalva, amelynek nagy részét alkotja 

a tantermi kommunikáció nyelve. Az interjú során adatközlőinket arra kértük, hogy egy 1-től 

5-ig terjedő skálán (ahol 1 = „minimális szinten beszélek”, míg 5 = „anyanyelvközeli szinten 

beszélek” értékeket jelöltek) helyezzék el saját államnyelvtudásukat. A válaszok alapján 

kiderült (lásd 1. ábra), hogy az adatközlők közül hárman anyanyelvközeli szinten (5) 

beszélnek ukránul, míg egy negyedik jónak (4) értékelte tudását. Mindannyian ukrán 

többségű területen élnek és kétnyelvű családból származnak. Ukrán és orosz nyelvtudással 

már az egyetem elkezdése előtt rendelkeztek. További 2 adatközlő ukrán nyelvtudása 

közepesnek (3–3,5) mondható. Egyik esetben a kétnyelvű családi környezetnek és egy 

magántanár segítségének köszönhetően alakult így a nyelvtudás (a diák magyar többségű 

faluban él), míg a másik hallgató, aki Ungváron él, egyetemi évei alatt aktívan részt vett a 

hallgatói önkormányzat tevékenységében, ezáltal szerzett némi nyelvtudást. Két hallgató a 

Nagyszőlősi (ukrán többségű ) járás magyar falvaiból érkezett az UNE első évfolyamára. 

Esetükben gyengébb ukrán nyelvtudásról (2–2,5) számolhatunk be, amelyet az első félév 

elteltével, főleg a kollégiumi ukrán szobatársak és a tannyelv hatására, sikerült kicsit javítani. 

Az adatközlők mindegyike kapcsolatban áll az ukrán nyelvvel és kultúrával, többségük 

családjában és lakóhelyén is jelen van az ukrán (vagy az orosz) nyelv és kultúra. A 

Beregszászról átjött hallgatók (2. csoport) közül csupán 1 beszél elfogadható, társalgási 

szinten (4) ukránul, aki a Nagyszőlősi járásban él, és az édesanyja ukrán. A többiek a 

Beregszászi járásban élnek, és magyar családból származnak. Magyar iskolába, 

gimnáziumba, főiskolára jártak, ezért eddig nem volt túl sokszor szükségük az államnyelv 

használatára. Bevallásuk szerint minimális szinten (1) beszélik az államnyelvet. 

Mivel négy éven keresztül egy magyar felsőoktatási intézményben tanultak, kissé más 

rendszerben, ezért nehéz volt a váltás. Fél évet töltöttek már az egyetemen, így érdekes volt 

megkérdezni, hogyan látják a helyzetüket. Azáltal, hogy megtapasztalhatták mindkét 

rendszert, mindkét kultúrát, mentalitást, jobban érzékelhették a különbségeket. 
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1. ábra 

(A „Milyen szinten beszéli az ukrán nyelvet?” kérdésre adott válaszok) 

 

 
 

Az egyetemi kommunikáció nyelve 
Az 1. csoport diákjainak válaszaiból kiderül, hogy az egyetemi írott kommunikáció, azaz a 

dokumentáció nyelve az ukrán (a leckekönyvüket, diákigazolványukat ukrán nyelven töltik 

ki, ukrán nyelven jegyzetelnek, ukrán nyelvű szakirodalmat használnak), a csoporttársaikkal 

és a kollégiumi lakótársaikkal ukránul beszélnek. Bár használják a magyar nyelvet is, de a 

napi kommunikáció nagyobb része ukrán nyelven folyik. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a 

diákok ukrán nyelvtudása jelentősen fejlődött az egyetemi évek alatt. A 7 adatközlő közül 4 

probléma nélkül tud alkalmazkodni az intézmény nyelvi és kulturális viszonyaihoz, a többiek 

is erre törekednek több-kevesebb sikerrel. Különösen a két első évfolyamos magyar diáknak 

vannak nehézségei az államnyelv hiányos ismerete miatt. Az 1. csoporthoz hasonlóan a 

beregszásziak (2. csoport) is ukrán nyelven intézik a tanulmányaikkal kapcsolatos hivatalos 

ügyeiket, s a dokumentációt ukrán nyelven kell írniuk, de ők csak a melléktantárgyakat 

hallgatják ukrán nyelven, a szaktárgyakat angol nyelven (valamennyien angol szakosok). 

Mégis mindannyian úgy vélik, hogy az államnyelv ismerete értéknek számít, magas szintű 

elsajátítása pozitív következményekkel jár. Az egyetemen számos nehézséget okoz az 

államnyelv hiányos ismerete. Az ukrán nyelvű vizsgákon évfolyamtársaikkal nem tudnak 

egyenlő eséllyel indulni. A jegyzetelés és az anyag megértése is nagyobb erőfeszítést igényel 

a részükről. 

Az egyetemi előadások és a vizsgák nyelvéről beszélgetve az adatközlők számos 

diszkriminatív esetről számoltak be, amikor „azt, aki rosszul beszéli az ukrán nyelvet, szívatja 

a tanár”, vagy „amikor a vizsgán a tanár kérdezett valamit, amit nem tudtam, és elkezdett rám 

ordítani, hogy miért jöttem én ide, hogy a kukásnak is több az esze. És elkezdte szívatni a 

magyarokat, mert ezt az egy dolgot nem tudtuk.” 

A 2. csoport diákjait tanáraik részéről nem érte (olyan) negatív diszkrimináció, ami a 

magyarságuknak lett volna betudható. Bár lehetséges, hogy ez annak köszönhető, hogy 

csupán egy évet töltöttek itt, sőt tapasztalatuk szerint néha elnézőbbek a tanárok azokkal, akik 

más nemzetiségűek. 
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Az ukrán nyelv és kultúra felé irányuló nyitottság 

A diákok az ukrán nyelvet szépnek tartják, bár ha nem Ukrajnában élnének, nem tanulnák 

meg. Inkább oroszt tanulnának helyette. Ugyanakkor a jelenlegi helyzetben szeretnének 

jobban megtanulni ukránul, s a megmaradásuk, az érvényesülésük lényeges elemeként 

tekintenek az államnyelvre. Ismerete nélkül a lehetőségeiket erősen korlátozottnak vélik. 

Nyelvtudásuk csiszolására nem fordítanak különösebb plusz energiát. Véleményük szerint 

a társaság ereje az, ami ráveheti az embert arra, hogy jól megtanuljon egy nyelvet. Többségük 

tévét, rádiót, könyveket ritkán használ nyelvtanulási célra, csupán néhányan vannak, akik, ha 

tehetik, ukrán nyelvű újságokat olvasnak és ukrán nyelvű műsorokat néznek. 

Annak feltárására, hogy adatközlőink mennyire mélyen ismerik az ukrán kultúrát, 

megkérdeztük, ismernek-e híres ukrán színészt, írót, költőt, tudóst, illetve politikust, zenei 

előadót, sportolót. A hallgatók csupán az utolsó három kategóriában tudtak híres ukrán 

személyeket megnevezni. A nemzeti ünnepek felsorolásánál is elakadtak a függetlenség napja 

és az alkotmány napja említését követően, ezeknek is csak az ukrán megnevezését említve. 

Az ukrán nemzeti megemlékezéseket száraznak és általában politikai töltetűeknek tartják, 

ezért nem nagy kedvvel vesznek részt ezeken. 

 

Kultúrák összevetése 

Megoszlottak a vélemények arra vonatkozóan, hogy mit tartanak a diákok az ukránokra 

legjellemzőbbnek. Az 1. csoport úgy vélte, nincs semmi különbség a két kultúra között. 

„Hasonlóak vagyunk”, mondta az egyik adatközlő, míg egy másik ezt mondta: „Ha 

budapestiként elmennék Kijevbe, akkor biztos tudnák ilyet mondani; itt nálunk keverednek a 

kultúrák.” Volt azonban olyan hallgató is, aki konkrét tulajdonságokban vélte különbözni a 

két kultúra képviselőit. Elhangzott, hogy az ukránok „vendégszeretőbbek”, „ellátóbbak”, 

valamint „jobban tudnak ’nyalni’ (hízelegni)”. Egyik adatközlőnk megjegyezte, hogy az 

ukránok önmagukhoz képest „barátságosabbak, mint mondjuk 10 éve. Régebben volt 

konfliktusom ukránokkal, amiatt, hogy én magyar vagyok… valószínűleg a szülők is úgy 

nevelték őket, hogy »ez hülye magyar«”. 

A 2. csoport az ukránokról a következőket mondta. Pozitív véleményt („a lányok szépen 

öltözködnek, sokat adnak a külsejükre, sokkal többet, mint mi, magyarok, de ez nem csak 

üres belsőt takar”, „vallásosak”, „sokkal erkölcsösebbek, mint mi”, „az ukrán médiában, 

nincs annyi szemét, mint a magyarban”) és negatív („agresszívek”, „bunkók”) 

tulajdonságokat is megemlítenek a hallgatók. Ugyanúgy, mint a magyarokról. Sőt a 

párhuzamokra is kitérnek („mindkét nemzet szeret mulatni”). 

Megkérdeztük, hogy a magyar diákok a szüleiktől mit hallottak az ukránokról? Voltak-e 

előítéleteik és azok változtak-e? A válaszok között akadt pozitív („azt mondták, 

vendégszeretőbbek, mint a magyarok”, „inkább pozitív dolgokat mondtak”), negatív („azt 

mondták, hogy gerinctelenek, hogyha úgy érzik, hogy van alattuk valami, akkor lenézik a 

többi embert, aki alatta van a ranglétrán”) és semleges jellegű („a magyarok között is van 

ilyen, ez mindenkire érvényes, nem lehet általánosítani”; „Nem tudom, miért, talán 

valamilyen konfliktus volt a szüleim munkahelyén, és akkor mondtak olyat, hogy hülye 

hucul, meg ilyesmi, de nem neveltek ukránellenesnek.”). 

A vallást illetően is számos kulturális eltérést említettek a hallgatók: „Vallásosabbak, mint 

mi”; „Sok babonájuk van, szokásaik, amikhez nagyon ragaszkodnak. Jobban félnek, mint 

általában egy református, például, vagy egy katolikus”; „Másfélék. Más a vallásuk”; „Az én 
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szobatársaim pravoszlávok. Kereszteket, Mária-fényképet ragasztottak a falra. A feje fölé tett 

egyet, meg a szekrény mellé.” 

Utolsó kérdéseink közé tartozott az, hogy szerintük mit gondolnak az ukránok a 

magyarokról. A válaszok szerint az a többségi ukrán attitűd a magyar kisebbség felé, amit a 

mindennapokban is tapasztalhat az, aki magyarként tanul egy ukrán egyetemen: „Itt arról, 

hogy az ukránok mit gondolnak rólunk, nem lehet igazán beszélni, mert azt sem tudják sokan, 

hogy itt élünk valahol Kárpátalján”; „Nem figyelnek erre”; „Nem tudnak róla, nem akarnak 

tudni róla, hogy mi mások vagyunk.” 

Megemlítendő még, hogy az interjúalanyok azzal szembesültek, hogy a magyar nyelvnek 

valamilyen oknál fogva alacsony a presztízse. Vannak osztálytársaik, akik, ha beszélnek is 

valamilyen szinten magyarul, elhallgatják, nem büszkék rá. Inkább megpróbálják eltitkolni. 

Az adatközlők többsége most úgy véli, hogy leendő gyermekét a hasonló helyzetek 

elkerülése és a jobb érvényesülési lehetőség érdekében, ukrán iskolába adná, vagy ha lenne, 

akkor kétnyelvűbe, és kezdettől fogva különórára járatná. 

 

Összefoglalás 
Jelen munka csak egy kis mintájú kvalitatív kutatás, amiből nem általánosíthatunk és nem 

vonhatunk le messzemenő következtetéseket, de annyi kiderül belőle, hogy 14 magyar 

egyetemista hogyan gondolkodik az ukrán nyelvről, a népről és a kultúráról a közelmúlt 

politikai eseményeinek hatásrendszerében. 

Az adatközlőkben mindkét csoportban, 2008-ban is (a korábbi hasonló témájú kérdőíves 

kutatásokkal egyező módon) pozitív kép él a többségi nemzetről, az ukrán népről. Az 1. 

csoportba tartozóknak azonban már olyannyira sikerült beilleszkedniük a többségi kultúrába, 

hogy azt közelinek, ahogyan ők fogalmaztak: „hasonló”-nak is érzékelik saját magyar 

kultúrájukhoz. Ezzel szemben a 2. csoport a két nemzet közötti kulturális különbségeket 

erősen, illetve erősebben érzékeli. A kultúra mélyebb rétegeit egyik csoport sem ismeri, nem 

is törekszenek rá igazán, hogy megismerjék, azaz csupán a kultúra nyelvi része az, amit 

birtokolni szeretnének céljaik eléréséhez, az érvényesüléshez. 

Pozitív attitűd figyelhető meg a magyarok körében az ukrán nyelvvel kapcsolatban, 

szépnek tartják, meg akarják tanulni, az érvényesülés lényeges pontját látják benne, gyerekeik 

magas szintű nyelvtudását (akár az ukrán tannyelvű iskola választása árán is) garantálni 

szeretnék. 

A közelmúlt nyelvi-, oktatási és kultúrpolitikai intézkedései, amelyek az egynyelvű ukrán 

nemzetállam képét vetítik a lakosság elé a nemzetiségi és nyelvi heterogenitás helyett, 

megtették a hatásukat. A hallgatók véleménye szerint: 

 az ukrán nyelvtudás, annak magas színvonala elérendő értékként jelenik meg (míg 

néhányan magyar anyanyelvüket eltitkolják); 

 természetesnek tartják, hogy a fővárosban nem tudnak arról, hogy Ukrajna ezen a 

részén más nemzetiségűek is élnek; 

 gyerekeiket ukrán tannyelvű iskolákba íratják/íratnák, hogy a formálódó ukrán 

egynyelvű oktatási rendszerben érvényesülni tudjanak. 

Az itt kirajzolódott nyelvi és kulturális attitűd (azaz az államnyelvhez való ragaszkodás, a 
kisebbségi kultúra megtartása mellett) pontosan beleilleszkedik abba a nyelv- és 

kisebbségpolitikába, amit Ukrajna a területén élő nemzetiségeknek szán: „…az állam a 

kisebbségi integráció útjaként az asszimilációt jelöli meg. Ebben a rendszerben a kisebbségek 
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szerepe az, hogy folklórfesztiválokon felvehetik népviseletüket, elénekelhetik saját dalaikat, 

eltáncolhatják hagyományos táncaikat, esetleg látogathatják saját templomaikat, elkészíthetik 

nemzeti ételeiket, de amint belépnek egy állami hivatalba vagy a munkahelyükre, esetleg az 

iskolába, lehetőleg önként és dalolva váltsanak át az ukrán nyelv használatára” (Csernicskó 

2008: 313–314). 
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Studying as a Hungarian at a Ukrainian University 

VIKTÓRIA FERENC 

Based on a qualitative research among 14 Hungarian students of the National University of 

Ungvár (where the medium of instruction is Ukrainian) we tried to enlighten minority 

Hungarians’ attitudes towards the Ukrainian language, culture and people. Taking into 

consideration the well-known differences between Hungarian and Ukrainian culture and the 

current educational policy of Ukraine, our hypothesis is that Hungarian language and culture 

in Transcarpathia is in danger. Students who are studying at a Ukrainian university have very 

strong positive attitude towards the Ukrainian language: they consider it as the only way of 

being successful and willing to choose Ukrainian schools for their future children. 



  

379 

 

Tannyelv, nemzeti identitás és a nyelvek presztízse – egy Kárpátalján végzett kutatás 

margójára 

 
MOLNÁR ANITA 

 

1. Bevezetés 

Laikusok gyakran kérdeznek rá arra, mivel foglalkozik a nyelvész, mire jó a nyelvészet. A 

társadalom- és bölcsészettudományi kutatások társadalmi hasznosíthatóságát időnként a 

természettudósok se értik, értékelhetőségét nem ritkán megkérdőjelezik (példaként lásd a 

Magyar Tudomány hasábjain Értékelhető-e a nyelvtudomány? címmel lefolytatott vitát). 

Tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy bemutassuk: 

a) a (társas)nyelvészeti kutatásoknak van/lehet hasznosítható eredménye; 

b) kutatásaink eredményei felhasználhatók arra, hogy olyan kérdések 

megválaszolásához jussunk közelebb, melyek ma élénken foglalkoztatják a kárpátaljai 

magyar közvéleményt. 

Egy-egy (kisebbségi) nyelv fennmaradásához alapvetően négy feltétel szükséges: 

1) beszélők, akik fenntarthatják ezt a nyelvet (demográfiai feltétel); 

2) lehetőségek a nyelv használatára (társadalmi feltétel); 

3) jogi keretek arra, hogy használni is lehessen ezt a nyelvet (jogi feltétel); 

4) szándék, hogy akarják használni ezt a nyelvet (mentális feltétel). 

Az alábbiakban terjedelmi korlátok miatt csak az utolsó feltételre térünk ki. 

Minden nyelv hosszú távú megmaradása jelentősen függ az adott nyelv presztízsétől. 

Vagyis attól, hogy a beszélőközösség, amely hordozója és éltetője ezen nyelvnek, értékesnek 

vagy értéktelennek, szépnek vagy csúnyának, megőrzendőnek vagy felcserélendőnek tartja-e 

ezt a nyelvet. 

 

2. A vizsgálatról 

A II. Rákóczi Ferenc Főiskola Hodinka Intézete szervezésében 2006 folyamán összesen 593 

(18 éven felüli) kárpátaljai magyar adatközlő töltött ki egy olyan nyelvhasználati kérdőívet, 

melyben számos zárt kérdés vonatkozott a közösségben használt három nyelv (a magyar, az 

ukrán és az orosz) használati körére, gyakoriságára, illetve rejtett vagy nyílt presztízsére. 

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint Kárpátalján 124 magyarlakta település található 

(Molnár–Molnár D. 2005). Ebből 71 helység (az összes magyarok lakta település 58%-a) 

szerepelt a kutatópontjaink között. Vizsgálatunk során tehát egyrészt nagyszámú adatközlőtől 

gyűjtöttünk adatokat (az alapsokaság 0,39%-ától), másrészt gyakorlatilag lefedtük a 

kárpátaljai magyarság teljes településterületét. 

Mintánk számos tekintetben reprezentatív (lásd Beregszászi–Csernicskó 2006). A 

népszámlások arra vonatkozó adatai nem állnak rendelkezésünkre, hogy a kárpátaljai 

magyarok milyen hányada végezte magyar, illetve nem magyar nyelven tanulmányait, így 

mintánk e szempontból nem lehet reprezentatív. Adatközlőink 85,5%-a magyarul, 14,6%-a 

többségi (ukrán vagy orosz) nyelven végezte iskolai tanulmányait.
1
 Mint említettük, mintánk 

az adatközlők tanulmányainak nyelve szerint nem reprezentálja az alapsokaságot, mégis úgy 

véljük, az oktatás nyelvének független változóként való használata az adott tanulmányban 

jelzés értékű következtetésekhez vezethet. Helységenként (a települések nagyságától 

függően) 6–18 adatközlőt kérdeztünk meg. A kérdőív nagyrészt A magyar nyelv a Kárpát-

medencében a 20. század végén című nemzetközi kutatási program (témavezető: Kontra 
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Miklós) kérdőívének nyelvválasztási szokásokra vonatkozó kérdéseit tartalmazta (az eredeti 

kérdőívet lásd a program megjelent köteteinek függelékében (Csernicskó 1998; Göncz 1999; 

Lanstyák 2000). 

 

3. A társadalmi háttér 
Az utóbbi néhány hónapban Kárpátalján a sajtó, a politikai, társadalmi és szakmai 

szervezetek sokat foglalkoznak a magyar nyelvű oktatás jövőjével. (A kárpátaljai magyar 

nyelvű oktatás és a kijevi oktatási tárca rendeleteinek viszonyáról, hátteréről lásd Csernicskó 

2008a, 2008b elemzéseit.) Az ukrajnai oktatáspolitikai döntések (lásd Ukrajna Oktatási és 

Tudományos Minisztériuma honlapján: http://www.mon.gov.ua) ugyanis sok helyi magyar 

szülőt arra ösztönöznek, hogy ukrán tannyelvű iskolába járassák gyermeküket. (A 

tannyelvválasztás néhány lehetséges következménye már ebben a kutatásban is 

megmutatkozik annak ellenére, hogy a vizsgált időszakban még nem volt aktuális az ukrán 

nyelvű érettségi.) Írásunkban saját kutatási eredményeink alapján arra mutatunk rá, milyen 

összefüggés mutatkozik az oktatás nyelve és az előadásunk elején megfogalmazott, egy 

kisebbségi nyelv fennmaradása szempontjából meghatározó jelentőséggel bíró tényező: a 

nyelv presztízse között. 

 

4. Eredmények 

4.1. Tannyelv és nemzeti identitás 

Nyelv és nemzeti azonosságtudat kapcsolata Európában, ahol a nemzetállamok még mindig 

erős pozíciókkal bírnak, általában nagyon szoros. Gereben Ferenc (1996: 93–94) szociológus 

szerint például „a közép-európai kisebbségi magyarok vélekedése szerint abban, hogy az 

ember milyen nemzethez, néphez tartozónak érzi magát, az anyanyelv kiemelten fontos és 

centrális szerepet játszik (…). A vizsgált csoport jól érzékelhető véleménye szerint nemcsak a 

nemzet él nyelvében, hanem a nemzet részét képező nemzeti kisebbség is”. 

Szlovákiai társadalomkutatók egyik vizsgálatuk során azt találták, hogy „a homogén 

magyar származású, magyar tannyelvű általános iskolát látogató, a legjobban magyar nyelven 

beszélő, nemzetiségileg homogén (magyar) házasságban élő megkérdezettek 99%-a magát 

magyar nemzetiségűként határozta meg. Amennyiben a homogén magyar származásúak nem 

magyar tanítási nyelvű alapiskolát látogatnak, 33%-uk szlováknak vallja magát” (Bárdi–

Fedinec–Szarka 2008: 382). 

A mi kutatásunk során az derült ki, hogy a magyar tannyelvű iskolában végzett magyar 

anyanyelvűek 95%-a vallotta egyben egyértelműen magyar nemzetiségűnek is magát. Azok 

körében, akik orosz vagy ukrán tannyelvű iskolába jártak, 53% volt azoknak az aránya, akik 

ukrán vagy orosz, esetleg nem egyértelműen magyar (hanem kettős vagy többes) 

nemzetiségűnek vallották magukat. 

„Az identitás (az egyén tudása arról, hogy bizonyos társadalmi csoportokhoz tartozik, és 

ez számára érzelmi- és érték-jelentőségű) a megélt tapasztalatok révén alakul ki. Így magától 

értetődő, hogy a választott iskola, annak tannyelve és az oktatott tartalmak a tanulók 

identitásformálásának meghatározó tényezői” – véli Göncz Lajos (2005: 2) újvidéki 

pszichológus. Lanstyák István (2005: 58) dunaszerdahelyi nyelvészként pedig azt tapasztalta, 

hogy „a másodnyelv indokolatlan mértékű fejlesztése, a másodnyelvi dominancia az egyént 

elidegenítheti otthoni környezetétől és saját kisebbségi közösségétől”. 

Kutatásunk során többek között azt is megkérdeztük, mennyire érzik adatközlőink 

szűkebb régiónkhoz, a kárpátaljai magyar közösséghez, a magyar nemzethez, illetőleg az 
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ukrán nemzethez tartozónak magukat. Az 1. ábrán látható, hogy a magyar tannyelvű iskolába 

járók erősebben kötődnek szülőföldjükhöz, saját közösségükhöz és a magyar nemzethez, mint 

azok, akik ukrán vagy orosz nyelven folytatták tanulmányaikat. 

 

1. ábra 

Kárpátaljai magyar adatközlők kötődései (átlagok) (N=576) 

„Jelölje meg 1-től 5-ig terjedő skálán, mennyire érzi Ön magát a(z)… tartozónak” 

Magyar nemzethez: khi-négyzet-próba: 65,330; p<0,001; df=30 

Ukrán nemzethez: khi-négyzet-próba: 45,134; p<0,038; df=30, nem szignifikáns 

Kárpátaljai magyarokhoz: khi-négyzet-próba: 93,512; p<0,001; df=30 

Ukrán állampolgárnak: khi-négyzet-próba: 56,739; p<0,002; df=30 

 

 
 

A 21. században a nemzeti érzelmek gyakran a sportversenyeken jutnak kifejeződésre. 

Egy-egy jelentősebb sportesemény, mint például az olimpia, lehetőséget teremt arra, hogy ki-

ki vérmérséklete szerint szurkoljon saját nemzete sportsikereiért, azért, hogy a végén 

felhangozzék nemzete himnusza, és felvonják lobogóját. Kérdőívünkben arra vonatkozó 

kérdés is szerepelt, hogy kinek szurkol az adatközlő, ha egy magyar sportoló vagy csapat 

bármely más nemzetbeli (nem ukrán) ellenfelével kerül szembe, illetve akkor, ha a magyarok 

ukrán sportolóval vagy csapattal kerülnek szembe. A 2. és 3. ábra ezen eredményeket foglalja 

össze. 
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2. ábra 

„Kinek szurkol Ön, ha magyar sportoló/csapat valamely más nemzetbelivel mérkőzik?” 

(N=576) 
khi-négyzet-próba: 884; p<0,347; df=1, nem szignifikáns 

 

 

 
 

3. ábra 
„Kinek szurkol Ön, ha magyar sportoló/csapat ukránnal mérkőzik?” (N=576) 

khi-négyzet-próba: 12,378; p<0,000; df=1 

 

 

 
 

Jól látható, hogy gyakorlatilag nincs különbség a magyar és nem magyar tannyelvű iskolát 

végzettek között akkor, ha a magyar sportsikerekért valamely más nemzet képviselőivel 

szemben kell szorítani (vö. 2. ábra). Ellenben ha a magyarok ellenfelei az ukránok, a többségi 

nyelven iskolázottak körében 22%-kal magasabb azok aránya, akik a többségi nemzet 

képviselőit biztatják (vö. 3. ábra). 

 

4.2. A nyelv értéke, szépsége 

Ha egy közösség tagjai úgy vélik, hogy az általuk beszélt (egyik) nyelvnek nincs értéke, ha 

nem látják szépnek, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy elfordulnak tőle, és más 

nyelvet használnak, amikor erre választási lehetőségük van. A 4. ábra az Ön szerint melyik 

nyelv szebb? kérdésre adott válaszokat mutatja be. Egyértelműen látszik, hogy a magyar 

nyelven tanultak körében sokkal magasabb azok aránya, akik a magyar nyelvet vélik 
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szebbnek, azaz – nyilván érzelmi s nem esztétikai alapon – ennek a nyelvnek tulajdonítanak 

magasabb szimbolikus értéket. Azoknál viszont, akik ukránul vagy oroszul tanultak: 

a) jelentősen kisebb azok aránya, akik a magyar nyelvet tekintik szebbnek; 

b) az ukrán szépségeit magasabbra értékelők aránya hétszerese; 

c) a bizonytalanoké, a dönteni nem tudóké pedig háromszorosa a magyar nyelven 

iskolázottakénak. 

 

4. ábra 

Ön szerint melyik nyelv szebb: a magyar vagy az ukrán? (N=576) 

khi-négyzet-próba: 83,608; p<0,000; df=2 

 

 
 

4.3. A nyelv használata, jövője 

Egy nyelv, mint írásunk elején említettük, csak akkor maradhat fenn hosszú távon, ha a 

beszélők használják. Amíg lesznek családok, ahol magyarul beszélnek, s ameddig lesznek 

szülők, nagyszülők, akik továbbadják a magyar nyelvet a következő generációknak, addig a 

magyar nyelv Kárpátalján is fennmarad. Arra is utaltunk, hogy amely csoport csúnyának, 

értéktelennek, haszontalannak, az érvényesülés hátráltatójának tekinti közössége nyelvét, az 

jelentős lépést tesz előre ezen nyelv elhagyása és egy másik nyelvre való áttérés, azaz a 

nyelvcsere irányába. 
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5. ábra 

„Milyen nyelven beszél Ön házastársával?” (N=576) 

(A kérdésre válaszolók %-ában) 

khi-négyzet-próba: 28,467; p<0,000; df=2 

 

 
 

Vizsgálatunkban rákérdeztünk arra is, milyen nyelvet használnak adatközlőink a családi 

érintkezésben. Az 5. ábrán látható, hogy azok körében, akik nem magyar tannyelvű iskolába 

jártak, 27% azoknak az aránya, akik nem csak a magyar nyelvet használják a családi 

érintkezésben; miközben azok körében, akik magyarul tanultak, 95% csak magyarul beszél 

családi körben. A 6. ábra pedig azt mutatja meg, hogy a magyar tannyelvű iskolában tanultak 

körében jelentősen magasabb azok aránya, akik egyértelműen továbbadják őseik nyelvét a 

következő nemzedéknek. Körükben 95,5% azok aránya, akik csak magyarul beszélnek 

gyermekeikkel. A nem magyar iskolában tanult felnőttek közül ellenben minden negyedik 

(27,6%) hol magyarul, hol nem magyarul szól gyermekéhez, s minden huszadik (5,2%) 

egyáltalán nem beszél magyarul saját gyermekével. 

 

6. ábra 

„Milyen nyelven beszél Ön gyermekeivel?” (N=576) 

(A kérdésre válaszolók %-ában) 

khi-négyzet-próba: 49,496; p<0,000; df=2 
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5. Összefoglalás 

A vizsgálat adatai szerint a kárpátaljai magyar közösségben használatos három nyelv: a 

magyar, az ukrán és az orosz presztízsét – és ebből fakadóan jövőjét –, számos egyéb tényező 

mellett, jelentősen befolyásolja az iskolai oktatás nyelve is. Ma, amikor politikusokban, 

pedagógusokban és szülőkben egyaránt megfogalmazódik a kérdés: lehetnek-e, illetve milyen 

következményei lehetnek az oktatás tannyelvének a kárpátaljai magyar közösség jövőjére, 

nemzeti identitásának alakulására, a nyelvcsere vagy nyelvmegtartás esélyeire, akkor az ilyen 

jellegű kutatások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy közelebb kerüljünk ezen kérdés 

megválaszolásához. Fontos azonban hangsúlyoznunk, hogy nem a tannyelv az egyetlen és 

legfontosabb záloga a kárpátaljai magyar nemzetrész jövőjének, de a fenti eredmények 

alapján, kétségtelennek tűnik, hogy egyik lényeges összetevője. 

Hangsúlyozni szeretnénk továbbá azt is, hogy minden esetben a szülő dönt arról, milyen 

tannyelvű iskolát választ gyermekének. Ám a mi felelősségünk, hogy hozzáférhetővé tegyük 

azokat az információkat, amelyek segíthetnek döntése meghozatalában (Csernicskó 2008c). 

 

JEGYZET 
l Az adatok elemzése során azonban néhány adatközlőt kizártunk a vizsgálatból. Első lépésben azokat, akik 

általános iskolai tanulmányaikat nem egy, hanem több nyelven végezték: ez összesen 12 fő, a teljes minta 

2,02%-a. Továbbá ki kellett zárnunk az elemzésből azt az 5 főt is (0,84%), akik nem válaszoltak arra a 

kérdésre, milyen nyelven végezték az általános iskolát. Így összesen 17 fővel lett kisebb a mintánk, 

amely tehát 576 fősre módosult. Ebből magyar nyelven végezte az általános iskolát 500 fő (86,81%), 

többségi nyelven 76 fő (13,19%). 
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Language of Instruction, National Identity and the Prestige of Languages 

ANITA MOLNÁR 

Within this short study the aim was to prove that (socio)linguistic researches may have useful 

results. In the last few months the press, the political and professional organizations dealt a lot 

with the future of the Hungarian education in Transcarpathia. The Ukrainian political 

decisions connected with the education inspirited lots of Hungarian parents have their 

children go to Ukrainian schools. (The results of this choice of the language of instruction 

have certain consequences which are shown in the present. It happened so despite the fact it 

was not necessary to obtain a certificate of secondary school in Ukrainian during the 

investigated term). The study points at the results what connection is being between the 

language of instruction and the language prestige which also bears definite significance in 

aspect of subsistence of minority language. 

The research indicates what prestige has the three languages namely: Hungarian, Ukrainian 

and Russian which are in use among the Hungarians in Transcarpathia. Nowadays, when 

politicians, pedagogues and parents also suppose: what consequences have the language of 

instruction by the future of the Hungarian generation, by the national identity and the chances 

of language shift, this sort of researches contribute to make the way closer to answer the 

question. It is needed to stress that, the language of instruction is not the only and most 

important pledge of the future of the Transcarpathian national segment. Although it seems 

doubtless that it is a significant part of that. 

Furthermore it is also important to stress, in every occurrence the parents make their choice 

about what schools they choose for their children. However it is our responsibility to make 

the information accessible, which may help in returning your verdicts. 
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Az idegen nyelvekkel és oktatásukkal kapcsolatos sztereotípiák és attitűdök Kárpátalján 

a 21. század elején 

 
BÁTYI SZILVIA 

 

1. Bevezetés 

A nyelvészetben sokáig volt uralkodó az a nézet, hogy az egynyelvűség a természetes állapot, 

s ez a tudománynak az alapvető kutatási területe. Mára megváltozott a helyzet, s a két- és 

többnyelvűség valamilyen formája jelenti a természetes nyelvi környezetet a Föld lakossága 

több mint felének (Göncz 2005). Az egyik legmeggyőzőbb érv minderre Mackey kimutatása, 

aki összevetette a világ nyelveinek számát a létező országok számával, s ennek 

eredményeként kiderült, hogy a világon beszélt nyelvek száma az országok számának 

harmincszorosa vagy negyvenszerese (Mackey 1967). Tehát sokkal több az olyan 

államalakulat, amely két- vagy többnyelvű, mint az egynyelvű. Így a 21. században a két- és 

többnyelvűség kialakítását a világ legnagyobb részén, így például Európában is explicite 

deklarált célként határozza meg a közoktatás. 

Az idegen nyelvek ismerete ma már természetes alapkövetelmény. A munkaerő-piaci 

elvárások megváltoztak, szinte elképzelhetetlen az értelmiségiek és a gyakran migrációra 

kényszerülő munkavállalók boldogulása idegennyelv-tudás hiányában. Az Európai Unió a 

nyelvi sokszínűség fontosságát sugározza tagállamai felé. Az iskola, a sajtó, a reklámok, a 

munkaerőpiac szereplői egyaránt azt közvetítik a szülők, a gyerekek és a pedagógusok 

irányába, hogy az idegen nyelvek (azon belül is elsősorban az angol) ismerete mennyire 

fontos. A fentebb leírtak ellenére Kárpátalja magyar iskoláinak túlnyomó többségéből 

„hagyományosan” alacsony szintű idegen nyelvi tudással kerülnek ki a tanulók. Egy Kárpát-

medencei szociolingvisztikai vizsgálat adatai (a vizsgálatról lásd Kontra 1996; Csernicskó 

1998; Göncz 1999; Lanstyák 2000) arra mutatnak rá, hogy Kárpátalján a legalacsonyabb az 

idegen nyelvek ismerete a Kárpát-medence magyar kisebbségeivel összevetve. Ebből kiderül, 

hogy a kárpátaljai magyar átlag gyakorlatilag egyáltalán nem beszél egyetlen nyugati 

világnyelvet sem, szemben más kisebbségi közösségekkel. 

Kisebbségi körülmények között némileg más jelentősége van az idegen nyelvek 

elsajátításának, illetve mások a nyelvelsajátítás, nyelvoktatás körülményei is, mint egynyelvű 

környezetben. Kisebbségben ugyanis a kisebbségi anyanyelv mellett el kell sajátítani az adott 

állam hivatalos nyelvét, valamint célszerű egy nemzetközi világnyelv megtanulása is (lásd 

Beregszászi 2004). Beregszászi Anikó (2004) szerint a kárpátaljai magyar kisebbség számára 

az a nyelvi modell lehet ajánlható, mely az anyanyelv (a magyar) megőrzése mellett együtt jár 

az államnyelv (az ukrán) és (legalább) egy világnyelv elsajátításával. Ezen nyelvi modell 

követése azonban több akadályba ütközik a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban. Az 

általános- és középiskolát befejezve a kárpátaljai magyar fiatalok alacsony ukrán 

nyelvtudással rendelkeznek (Csernicskó 2004). Ezen problémára a dolgozat folyamán még 

kitérek. 

A nyelvi modell szerint fontos lenne legalább egy világnyelv elsajátítása az érvényesülés 

szempontjából. Ahogyan azt az 1. ábrán láthatjuk, ezen a téren sem pozitív a kép. Mint 

tudjuk, a nyelvelsajátítás sikerét számos tényező befolyásolja. A kárpátaljai magyar tannyelvű 

iskolákban végzett felmérésünk a 2006/2007-es tanévben az idegennyelv-oktatás helyzetét, 

problémáit hivatott felmérni. Számos problémát fedeztünk fel, melyek hozzájárulnak az 

idegen nyelvek alacsony szintű ismeretéhez a kárpátaljai magyar fiatalok körében. A 
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kisebbségben élő kárpátaljai magyar iskolákban tanulók számára a nyelvelsajátítást 

megnehezíti az, hogy nem veszik figyelembe anyanyelvi sajátosságaikat, és az idegen nyelv 

oktatását a magyar nyelvtől genetikailag és tipológiailag teljesen eltérő nyelvre (az ukránra) 

alapozzák, mivel az idegennyelv-tankönyvek az ukrán anyanyelvű gyerekek számára 

készülnek. Másik probléma a tankönyvekkel az, hogy nem felelnek meg a modern 

nyelvtanítás követelményeinek, mert nem a kommunikációra összpontosítanak, hanem az ún. 

nyelvtani-fordító módszeren alapulnak. Hasonló a helyzet a segédanyagokkal is: minden tanár 

úgy szerzi be azokat, ahogyan tudja. 

 

1. ábra 

Kárpát-medencei magyarok idegennyelv-tudásának átlaga önbevallás alapján
1
 

(Beregszászi 2004: 14) 

 

 
 

A szülők egy része úgy próbálja megoldani gyermeke angoloktatását, hogy – egyáltalában 

nem olcsó – különórákra járatja gyermekét. Nyilvánvaló azonban, hogy ez nem lehet 

általános megoldás a problémára, és hogy ez a helyzet is erősíti a társadalmi 

egyenlőtlenségeket. 

A fentebb felsorolt tényezők mellett fontos szerep jut az attitűdöknek és sztereotípiáknak, 

melyek hatással lehetnek az idegennyelv-elsajátítás sikerességére. Jelen dolgozat célja, hogy 

bemutassam, milyen sztereotípiák és attitűdök fedezhetők fel az idegen nyelvekhez, s ezen 

belül kiemelten az angolhoz, illetve ismertetni a nyelvet tanuló gyerekek szüleinek 

véleményét az idegen nyelvek iskolai oktatásáról. A felmérés az általános iskola hatodik 

osztályos tanulóinak szülei körében folyt. A terepmunkát 4 iskolában végeztem (lásd 1. 

táblázat). A vizsgált iskolák kiválasztásának szempontjai voltak: az iskola típusa, tannyelve, 

illetve a környezeti nyelv iskolai használata. Ahogy azt az 1. táblázatban is láthatjuk, a 

vizsgált iskolák között szerepel városi egynyelvű magyar iskola, falusi egynyelvű és 

kétnyelvű iskola (ebben az esetben a két tannyelvű azt jelenti, hogy az iskolán belül vannak 

magyar osztályok és ukrán osztályok is, s így a tanulók gyakrabban hallják a másik nyelvet 

is), középiskola és gimnázium is. Beregszászban és Sislócon a tanulók gyakran érintkeznek 

az államnyelvvel, az ukránnal, mivel vegyes nyelvű környezetben élnek, s mire elkezdik 

tanulni az angolt, már nem lesz számukra újdonság immár a harmadik nyelv. Viszont a 95%-

ban magyarok lakta Nagydobronyban szinte csak az ukrán órákon találkozik a gyerek az 

ukrán nyelvvel, s számára nem olyan „természetes” az idegennyelv-tanulás. 
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1. táblázat 

A vizsgált iskolák 
 

 
 

K u t a t á s i  h i p o t é z i s e i m  a következők voltak: 

1. Összefüggés van az idegennyelv-tanulás eredményessége és a szülőknek az idegen 

nyelvekhez és az ukrán nyelvhez, illetve ezek iskolai oktatásához fűződő attitűdjei és 

sztereotípiái között; 

2. A szülők nem eléggé tájékozottak az iskolai idegennyelv-oktatás körülményeiről. 

A vizsgálat irányított beszélgetés és kérdőíves felmérés formájában zajlott. A kérdőív 

egyaránt tartalmazott nyílt és zárt kérdéseket. Az irányított beszélgetés segítségével 

árnyaltabb képet szerettem volna kapni a szülői attitűdökről, sztereotípiákról. A felmérésben 

19 szülő vett részt, akik közül kilenccel interjút készítettem, tízen pedig a kérdőíves 

felmérésben vettek részt. A szülők iskolai végzettség szerint is megoszlanak: 1 általános 

iskolai végzettségű, 8 középiskolai végzettségű, 5 szakközépiskolai végzettségű és 5 

felsőfokú végzettségű. 

 

2. Eredmények 

2.1. A legfontosabb nyelv 
Arra a kérdésre, hogy Ön szerint melyik a legfontosabb idegen nyelv?, vegyes válaszok 

érkeztek. Néhány szülő az ukránt nevezte meg legfontosabb idegen nyelvként (bár a szülők az 

interjúkban, kérdőívekben idegen nyelvként kezelik az ukránt, annak ellenére, hogy 

Ukrajnában az ukrán államnyelv, a magyar kisebbség szempontjából második nyelv vagy 

környezeti nyelv státuszú). Azok, akik legfontosabb idegen nyelvként az angolt nevezték 

meg, a beszélgetés folyamán hangsúlyozták az ukrán nyelv fontosságát. Nem véletlenül 

nevezték meg a szülők az ukránt, mint a legfontosabb „idegen” nyelvet. A magyar 

anyanyelvű gyerekek ukránnyelv-ismerete alacsony. Még azon gyerekekre is ez a jellemző, 

akik városban élnek, és az ukrán nyelvet nap mint nap hallják. Jól illusztrálja a helyzetet az 

egyik szülő megnyilatkozása: „Az ukránt, azt nagyon jó lenne, ha tudná, de az angolt jobban 

tudja, mint az ukránt, sajnos”. 

Ahogyan az idegennyelv-oktatásban, az ukrán nyelv oktatásában is több probléma merül 

fel. Egyik legfőbb probléma, hogy az ukrán nyelvet mint tantárgyat ugyanúgy oktatják a 

magyar és ukrán iskolákban, tehát feltételezik, hogy az iskolába kerülő gyerek már tud 

(alapfokon) ukránul. A tankönyvek, a tantervek nem a kommunikációra fektetik a hangsúlyt, 

hanem a grammatikára. Sok iskolában olyan tanárok oktatják az ukrán nyelvet, akik bár 

beszélnek ukránul, de nem rendelkeznek szakirányú végzettséggel, esetleg az orosz nyelv és 

irodalom szakos tanárok tértek át az ukrán nyelv oktatására. Vannak szakirányú 
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végzettségűek is, viszont sokan közülük nem is beszélik a magyar nyelvet, ami nagyban 

megnehezíti munkájukat (Csernicskó 2004). A követelmények viszont azonosak a magyar és 

az ukrán anyanyelvű gyerekkel szemben az emelt szintű ukrán nyelv és irodalom 

érettségi/felvételi vizsgán, amit a 2007/2008-as tanévben vezettek be Ukrajnában. 

 

2.2. Az idegennyelv-tudás fontossága 

A szülők úgy gondolják, hogy jó, ha tanul a gyerek egy idegen nyelvet. Erre különböző 

okokat soroltak fel, pl. ki tudja, mit hoz a jövő, vagy ahány nyelvet tud valaki, annyi ember. 
Mindezen okok, valljuk be, nem túl meggyőzőek. Ezek után felmerül a kérdés, hogy szükség 

van-e ma Kárpátalján arra, hogy valaki ne csak az anyanyelvén és az államnyelven tudjon 

kommunikálni, hanem egy nemzetközi nyelven is? Származhatnak-e az idegen nyelv 

ismeretéből előnyei valakinek? Szinte az összes szülő egyöntetűen azt válaszolta, hogy nem 

annyira szükséges itt az idegennyelv-tudás. Hasznát veheti a nyelvtudásának, ha külföldiekkel 

dolgozik, vagy ha Magyarországon folytatja tanulmányait. Ismét csak azt lehet 

megállapítanunk, hogy nem meglepőek a szülők válaszai. Annak ellenére, hogy az ukrán 

állam egyre inkább nyugat felé orientálódik, nem tartja fontosnak az idegennyelv-tudást, 

amire számos bizonyíték van. Először is 2008-ban idegen nyelvből nem lehetett emelt szintű 

érettségit tenni. Ez azt jelenti, hogy ha valaki például angol szakra felvételizett valamelyik 

egyetemre, nem kellett angol nyelvből vizsgáznia. Magyarországgal és a legtöbb nyugati 

országgal ellentétben Ukrajnában nem kell nyelvvizsgát tenni ahhoz, hogy valaki diplomát 

szerezzen, sőt, tudományos fokozatot is lehet szerezni csak az ukrán nyelvtudással. 

Ukrajnában ismeretlen az Európa nyugati felében (többek között Magyarországon is) ismert 

és elfogadott idegen nyelvekből letett nyelvvizsga, illetve a nyelvvizsga-bizonyítvány 

fogalma is. Minden bizonnyal az államnak ez a fajta hozzáállása az idegennyelv-tudás 

fontosságához alakítja a szülők attitűdjét is. Mivel a felsőoktatásban nincs szükség idegen 

nyelvek ismeretére, a legtöbb munkahelyen nincs szükség idegennyelv-tudásra, érthető, hogy 

a szülők sem tartják alapvető dolognak, hogy gyerekük idegen nyelv(ek)en beszéljen. Mindez 

az alulmotiváltság a szülők, az állam, s ezáltal a tanulók részéről hozzájárul az alacsony 

szintű idegennyelv-tudáshoz a régióban. 

 

2.3. Az idegennyelv-oktatás körülményeiről 

2.3.1. Elvárások az iskolával szemben 
Mit vár Ön mint szülő az iskolától: milyen szinten tanuljon meg gyermeke azon az idegen 

nyelven beszélni, írni, olvasni, amit tanul? A válaszok összességében a megkérdezett szülők 

elvárják, hogy a gyerek tudjon kommunikálni a tanult idegen nyelven: a gyerekek szabadon 

tudjanak beszélgetni idegen nyelven, emellett az ország anyanyelvét is sajátítsák el. A szülők 

többsége szerint az iskola eleget tesz az elvárásaiknak. Viszont eközben tudjuk, hogy a 

középiskolából kikerülő gyerekek idegennyelv-tudása alacsony. Azon megkérdezett szülők 

(szám szerint 2), akik nincsenek megelégedve az iskola által nyújtott szinttel, különórára 

járatják gyereküket: Hát nincs elég motiváció az iskolában szerintem. Nincs elég motiváció. 

Szerintem nem mondják el ott a gyerekeknek, hogy, hogy, hogy… Az én gyerekem egyáltalán 

nincs ezzel tisztába, Szilvia. Egyáltalán, hogy őneki ez a nyelv valaha szükséges lesz. Tehát 
egyáltalán… Én, amikor elkezdtem neki ezt mondani, hogy neki mennyi lehetősége lesz akkor, 

hogyha fogja tudni ezt az angolt, nézett rám és kikerekedett a szeme, érted? Hát én nem 

tudom, hogy tényleg felső tagozatba, amikor elkezdik nekik tanítani ezt az angol nyelvet, 
mivel kezdik el az első órát? Nem tudom, mert szerintem, ez lenne a legfontosabb, hogy miért 
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kell a gyereknek a nyelv, az idegen nyelv, igaz? Tehát csakis ezzel kezdem el egy, nem tudom, 

egy órát. Hogy valamiféleképp felkeltsd az érdeklődését, hogy annak a gyereknek legyen 

kedve otthon leülni, hogy, hogy tudjon beszélgetni vagy én nem, nem tudom. Nálunk ez nincs. 
 

2.3.2. Különóra idegen nyelvből 
Ahogy azt már említettük, két gyerek jár összesen különórára a megkérdezettek közül. Hogy 

a többiek miért nem, arra meglepően egyszerű válaszokat kaptunk: Nem. Egyszerűen ő nem 

akar. És az, hogy én kényszerítsem, nem megoldás; Nem jár. Egyszerűen nem is tudjuk 
megoldani. … mi falusiak vagyunk, és itt meg nagyon nagy neki a megterhelés. Mert viszont 

ugye zeneiskolába is jár, és ha még lefoglalom egy különórával, akkor nem fogja bírni a 

tempót. És hogy miért igen: Hát azért, mert ott megkapta azt az indíttatást, hogy ő szeresse, 
hogy akarja tanulni. Akkor észrevettem rajta, hogy akkor tényleg akarta, akkor tanulta, akkor 

itthon is elővette a házi feladatát. Nem kellett rászólni, hogy most tanulj, hanem ő magától 
tanulta. És tényleg olyan boldogan jött, hogy anyuka, ezt én nem ismerem, gyere, gyere, 

segítsél. 

 

2.3.3. A szülői segítség 

A megkérdezett szülők gyerekei az iskolában idegen nyelvként mindannyian angolt tanulnak. 

Ezzel szemben a szülők gyakran nem azt az idegen nyelvet tanulták annak idején, mint 

gyerekük, így nem is tudnak segíteni az angol házi feladat megoldásában. Az egyik apuka így 

válaszolt arra a kérdésre, hogy szokott-e a gyereknek segíteni az idegennyelv-lecke 

megoldásában: Hát, keveset. Én mindig azt mondom, hogy a gyereknek… A gyerek, ha 

iskolába jár, nem kell neki segíteni. A gyereknek az iskolába meg kell tanulni a leckét, otthon 

már csak meg kell ismételni, hogy ne egyedül kelljen tanulni, ne az anyukával, apukával. 
Apuka, anyuka már letanulta a magáét, foglalkozzon a családi munkával, a gyerek meg 

tanuljon, azért jár iskolába. 

 

2.4. Többnyelvűség 

Az, hogy más nyelveket is tanuljon a gyerek, a szülők szerint megterhelő lehet, bár ők 

támogatnák, ha a gyerek úgy döntene, hogy szeretne: Hát, ha bírná, ha bírná, akkor igen, 

nagyon. Ha bírná akkor igen. Csak az a bibi, hogy szeleburdi. Csintalanok most a gyerekek. 

Jó, szerintem kell az. Hogy milyen nyelveket tartanak fontosnak az angol mellett? Elsősorban 

az ukránt, de többen említették a németet és a franciát, mint olyan nyelveket, amelyek a 

gyerek számára fontosak lehetnek. Az egyik anyuka szerint pedig minden nyelven jó, ha tud 

az ember egy kicsit: Nekem egyformán minden nyelv fontos. Akármelyik országba megyek úgy 

is kell egy kicsit beszélni ország nyelvet, mert az emberekkel kommunikálni akárhogy kell, 

úgyhogy minden nyelv, akárhová megyünk, úgyis fontos. Akár itt, akár valahol külföldön, egy 
picikét muszáj tudni ebből-abból is. 

 

2.5. Az idegennyelv-tankönyvről 

A legtöbb kárpátaljai magyar iskolában az ukrán anyanyelvűek számára készült idegennyelv-

tankönyvet használják, amelyekkel a legnagyobb probléma, amit már dolgozatom folyamán 

említettem, hogy egy, a magyar nyelvtől genetikailag és tipológiailag is eltérő nyelvre alapoz, 

s a nyelvtani-fordító módszeren alapul, ami kissé már elavult módszernek számít. Vannak 

már új, modern módszereken alapuló idegennyelv-tankönyvek, viszont nagyon sok iskolában 

vagy nincs meg egyáltalán, vagy pedig csak órai használatra van elegendő. S ami 
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problémaként megmaradt, hogy nem célirányosan a kárpátaljai magyar gyerekek számára 

készültek. 

A szülőket is megkérdeztük, hogy megfelelőnek tartják-e az idegennyelv-tankönyvet a 

gyerekük számára. A következő válaszban egy olyan esetet láthatunk, mikor nincs megfelelő 

példányszám az angol-tankönyvből: 

– Ön szerint az iskolai idegennyelv-tankönyvek megfelelőek a gyerekek számára? Semmi 

kivetnivalót nem talál bennük? 

– Nem, nagyon nem. Mert nem elég az angolkönyv. 
Egyes szülők szerint a könyv nem megfelelő szintű a gyerekek számára: Szerintem… Én 

annyira nem értek hozzá, de párszor olyan szöveget kaptak a gyerekek, amibe volt annyi szó, 

hát 20–25 szóból áll egy olyan kis picike szöveg, hát annak a fele szavát nem ismerte, nem 
ismerte. 

És végül egy apuka (iskolaigazgató), aki látja annak fontosságát, hogy az idegen nyelvet 

az anyanyelvre alapozva kell tanítani: Szóval, ha teljesen elemezni kellene, tehát az egész 

tanterveket, ami van nálunk Ukrajnába, tehát jelenleg össze van ez kavarva. Mert találkoztam 

az elnök úrral is január 13-án és kifejtettem a véleményem, hogy rendet kéne tenni az 
oktatásba, mivel mi még az idegen nyelvet mindig olyan szinten tanuljuk, mint az oroszok 

idejébe, a Szovjetunió idejébe. Akkor rendet kéne közte tenni, mert a Szovjetunió idejébe úgy 

volt összeállítva a tanmenet, hogy ha magyar nyelvből tanulta a gyerek az igét, akkor tanulta 
oroszból is az igét és az idegen nyelvből is. Úgy állították be ezt az egész tananyagot, hogy 

hát egyezzen. Jelenleg a mai napon nincs szinkronba állítva a program, és ez egy kicsit 
hátrányos. Itt a gyerekeknek elcsúszik az ukrán nyelv oktatása is. 

 

2.6. A tanár 
Az idegen nyelv oktatásának egyik kulcsszereplője a tanár. Arról is megkérdeztük a szülőket, 

hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik egy jó nyelvtanár. A következő eredményeket 

kaptuk: Legyen barátságos, kedves, szigorú, tudjon ösztönzően hatni a gyerekekre, legyen 

empatikus és tudja érthetően előadni az anyagot. Érdekes módon a szakmai tudás fontosságát 

nem említették. 

 

Összegzés 

Mivel a vizsgált minta nem nagy, nem vonhatunk le messzemenő következtetéseket. Az 

viszont kiderült, hogy a régióban uralkodó alacsony idegennyelv-tudás összefüggésben van 

azzal, hogy maguk a szülők sem tartják fontosnak, hogy a gyerekük beszéljen egy idegen 

nyelvet. Egy hatodikos gyerek számára 11–12 éves korban még fontos a szülői vélemény, a 

szülőtől kapott motiváció. Ha ez alacsony, az hatással lesz a tanulmányi eredményekre is. 

Ez az attitűd az idegen nyelvek irányába a szülők és az állam részéről nem igazán 

mondható pozitívnak, s mindez a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban megmutatkozik az 

idegennyelv-tanulás eredményességén. 

A szülők körében az idegen nyelvekkel és oktatásukkal kapcsolatban főként a közhelyek 

terjedtek el, valódi motiváció és valóban pozitív, támogató attitűd nem érhető tetten sem a 

kérdőívek, sem az interjúk anyagában. A vizsgálatba bevont családok többsége az idegen 

nyelvek oktatását egyértelműen az iskolai képzés illetékességi körébe utalja, mintegy 

elhárítva a felelősséget. Azok a szülők, akik nem így gondolkodnak, az iskolai oktatás 

hiányosságait látva, gyermekeiket inkább különórákra járatják. Ezt azonban nem mindegyik 

család anyagi lehetőségei teszik lehetővé. Így a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolarendszer 
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sajnos az idegen nyelvek oktatása terén nem a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, 

hanem azok konzerválásához és újratermeléséhez nyújt segítséget. 

Az is megfigyelhető, hogy a szülők fontosabb, égetőbb problémának tekintik az ukrán 

nyelv oktatásának kérdéskörét, mint az idegen nyelvek tanítását és tanulását. Ez arra utalhat, 

hogy az átlagos kárpátaljai magyar szülő számára az idegen nyelvek ismerete nem jelenik 

meg olyan erőforrásként, amely számottevő módon befolyásolhatja gyermeke majdani 

munkaerő-piaci pozícióit, ellenben az államnyelv ismeretének és oktatásának hiányosságait 

súlyos problémaként éli meg. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy sem az ukrán államnak a szovjet rendszerből 

örökölt idegen nyelvekkel szembeni attitűdjei, sem pedig a szülők viszonylagos 

közömbössége nem járul hozzá ahhoz, hogy a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák 

tanulóiban pozitív attitűdök alakuljanak ki az idegen nyelvek iránt. A gyermekek motivációját 

az idegen nyelv tanulásához sem az állam, sem a szülők nem erősítik és támogatják. 

 

JEGYZET 
1 Az adatközlők a következő skálán ítélték meg nyelvtudásukat: Milyen szinten beszéli Ön az alábbi 

nyelveket? 7 = anyanyelvi szinten; 6 = nagyon jól; 5 = jól; 4 = nem nagyon jól; 3 =alig néhány szót; 2 = 

nem beszélek, csak értek; 1 = sehogy (Csernicskó 1998). 
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Stereotypes and attitudes concerning foreign language education at the beginning of the 

21
st
 century in Transcarpathia 

SZILVIA BÁTYI 

Learning foreign languages in minority circumstances is very important from the point of 

view of emergence. Attitudes and stereotypes have important role because they can influence 

the success of foreign language acquisition. It appears from the research that was conducted 
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in Transcarpathian Hungarian schools among parents, that nor the attitudes of the state 

towards foreign languages that was inherited from the soviet system, neither the 

impassiveness of the parents improves the positive attitudes in the Transcarpathian Hungarian 

students towards foreign languages, and nor the state, neither the parents approve the 

motivation of foreign language acquisition. And it is well-known, that the attitudes, 

stereotypes and motivation have a determining role in language acquisition. 
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Műhelybevezető 

 

KOLLÁTH ANNA – SZOTÁK SZILVIA 

 

2007. november 23-án a Termini Kutatóhálózat részeként megalakult a burgenlandi 

székhelyű Imre Samu Nyelvi Intézet (ISNYI), amely a három kisrégió – az ausztriai 

Burgenland, a horvátországi Drávaszög és a szlovéniai Muravidék – magyar nyelvével és 

nyelvhasználatával foglalkozó nyelvészeket, tanárokat foglalja magában. Az intézet az alsóőri 

(Unterwart) Magyar Média és Információs Központ (Ungarisches Medien- und 

Informationszentrum) belső szervezeti egységeként jött létre. 

Az ISNYI „Kisrégiók magyar nyelve” műhelycímmel jelent meg a 15. Élőnyelvi 

Konferencián Kolláth Anna és Szoták Szilvia vezetésével. A műhelyt reprezentáló előadások 

témája két kérdéskör köré csoportosul: egyrészt a határon túli (ezt követően ht) adatbázisban
1
 

szereplő helyi kontaktusváltozók használati gyakoriságát, szociális érvényét vizsgálják meg 

kérdőíves módszer segítségével, három korosztályban gyűjtött korpuszok alapján. Teszik ezt 

azzal a céllal, hogy rávilágítsanak a helyi ht szavak rétegzettségén kívül arra, hogy a 

leggyakoribb államnyelvi eredetű közvetlen és közvetett kölcsönszavak mindhárom kisrégió 

beszélt nyelvi regisztereinek szerves elemei. A vizsgálatokat másodsorban az motiválta, hogy 

megteremtődjék valamelyest az egyensúly a kisrégiók viszonylag sokrétű dialektológiai 

kutatásai és a magyar nyelv szlovéniai, burgenlandi és horvátországi kontaktusváltozataiban 

található kölcsönszavak kutatása között. A tanulmányok e kutatás első eredményeiről 

számolnak be, a középpontban az adatközlők államnyelvi eredetű kölcsönszó → közmagyar 

szó, illetve a közmagyar szó → államnyelvi eredetű kölcsönszó típusú helyettesítéseiben 

realizálódott nyelvi változók, maguk a szavak állnak. A konferencia központi témájával 

összhangban rámutatnak a helyettesítések és a nyelvi attitűdök lehetséges összefüggéseire. A 

cél a nyelvcsere különböző fázisaiban lévő kisrégiós magyar nyelvváltozatok minél 

pontosabb leírása és hiteles bemutatása. 

Az előadások másik blokkja a muravidéki és a burgenlandi kétnyelvű oktatási modell 

néhány jellemzőjét mutatja be, beszámol azokról a nyelvi és módszertani tapasztalatokról, 

amelyekre a kétnyelvű programokban tanítók tettek szert többéves gyakorlatuk alapján. 

Vizsgálja a kisebbségi anyanyelvváltozat(ok) és a többségi nyelv viszonyát (anyanyelv, 

második nyelv, idegen nyelv), a diákoknak az egyes nyelvváltozatokhoz fűződő attitűdjeit, 

valamint ezek nyelvi és szociokulturális hátterét. Felveti a tanulók heterogenitásából 

származó speciális problémákat, a dél-burgenlandi és a muravidéki demográfiai tényezők és a 

gazdasági helyzet kihatását a népcsoport nyelvére és nyelvhasználatára. A szövegértés és a 

szövegalkotás, valamint a helyesírás szintjeit érintve bemutatja a kontaktusváltozatok 

jelenlegi helyzetét, összefüggéseket keresve a nyelvismeret, a nyelvhasználat és az egyes 

attitűdtartalmak között. A szövegtani vizsgálatba – a kontrasztivitást biztosítandó – 

magyarországi határ menti kontrollcsoportok nyelvi produktumait is bevonja. 

 

JEGYZETEK 
l A ht (határon túli) adatbázis a Termini Kutatóhálózat nyelvészköréhez tartozó munkatársak által 

Burgenlandban, Muravidéken, Drávaszögben, Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban 

gyűjtött olyan szavak és állandósult szókapcsolatok adatbázisa, amelyek túlnyomó része a többségi 

nyelvek hatására jött létre közvetlen vagy közvetett kölcsönzéssel (lásd http://ht.nytud.hu/htonline/). 
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Mit mivel és miért? 

Helyettesítéstípusok – a muravidéki ht szavak gyakorisági vizsgálata 

 
KOLLÁTH ANNA 

 

1. A kutatásról 

2007-től tart az a vizsgálat a muravidéki magyar nyelvváltozatokban, amellyel – a 

szóhatártalanítás keretein belül – az államnyelvi eredetű közvetlen és közvetett kölcsönszók 

és -szerkezetek, az ún. ht (határon túli) szavak használatának gyakoriságát, a 

nyelvváltozatokban elfoglalt helyét, státuszát igyekszünk megállapítani.
1
 Azt, hogy a külső 

régiók beszélt (és írott) nyelvváltozatainak mely elemei kerülnek be a Termini magyar–

magyar adatbázisba, több tényező is meghatározta.
2
 Az egyik legfontosabb objektív 

kritériumnak a kölcsönszó használati gyakoriságát tekintettük, azt, hogy minél többen, illetve 

minél több, elsősorban koiné jellegű dialektusban és regiszterben használják a beszélők az 

adott lexémát. A közösségen belüli elterjedtség, valamint a nyelvi rendszerbe való 

beágyazottság mellett nagyon fontos – szubjektív kritériumként – a beszélő attitűdje. Az adott 

kölcsönszó (az adott nyelvváltozat/ok) megmaradása szempontjából ugyanis nem mindegy, 

hogy a beszélőközösség elfogadja-e, íratlan normája/normái szerves részének tartja-e ezeket 

(Lanstyák 2006). A kérdőíves vizsgálattal elsősorban a ht szavak használatáról kapunk 

információkat, de a helyettesítésekben megmutatkoznak a beszélő attitűdtartalmai is, 

amelyeket a kérdőív végén található három kérdésre adott válaszokban többen konkretizáltak 

is. 

A kutatás során keletkezett korpusz több szempontú feldolgozást tesz lehetővé. 

Vizsgálhatók az adatközlők államnyelvi eredetű kölcsönszó → közmagyar szó, illetve a 

közmagyar szó → államnyelvi eredetű kölcsönszó típusú helyettesítései, a bennük és velük 

realizálódott nyelvi változók, tehát maguk a szavak (Kolláth 2007). Elemzésemben a 

helyettesítések klasszifikációját kísérlem meg, a természetes kétnyelvű beszélő nyelvi 

produktumának vizsgálatában a konverzációelemzés
3
 néhány szempontját próbálom szem 

előtt tartani. 

A konverzációelemzés klasszikus vizsgálati módszerei alapján elsősorban két kérdésre 

adnak választ a helyettesítések: a) hogyan reagál a beszélő az adott mondatra (érintetlenül 

hagyja / aláhúz benne bizonyos szót vagy szavakat / helyettesít benne bizonyos szót vagy 

szavakat más szóval); b) milyen megoldást ad (közmagyar szinonimát / kölcsönszót / 

alakváltozatot a helyi magyar nyelvjárási változatnak megfelelően). 

 

2. A kérdőív 
A muravidéki szókészleti egységek használati gyakoriságának, szinkrón társadalmi 

érvényének megállapítására 100 mondatból álló kérdőívet állítottam össze a ht adatbázis 

akkor 420 szót tartalmazó muravidéki korpuszának alapján. A kérdőív példamondatai 

általában a standard norma szerint íródtak, bennük egy, néha két ht szóval. 

A helyettesítéses (és nem javításos) feladatok az adatközlőtől „lexikalitási” ítéletet várnak. 

A beszélő saját (esetleg a közvetlen környezet) nyelvhasználatára épülnek, nem pedig a 

helyes-helytelen dichotómiájára. A „ha Ön másképp, más szóval mondja” megfogalmazásban 

szinonimákat kértem beszédlépésként, s abból, hogy az adatközlő más formát használt 

célszóként, semmiképp se következtetek arra, hogy a tényformát helytelennek tartja. 
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Az adatközlők helyzetét mindenképpen nehezítette, hogy beszélt nyelvinek ítélt mondatok 

írásban kerültek eléjük. A magyar nyelvű írásbeliség a Muravidéken a közoktatás 

befejezésével szinte nullára redukálódik, a funkcionális kétnyelvűség hiányában a magyar 

elsőnyelvűek is inkább szlovénul írnak. A muravidéki írott sajtó természetesen kerüli a 

közvetlen kölcsönszókat, a közmagyar standard dialektust igyekszik közvetíteni 

(magyarországi a lektor), ezért az adatközlők egy részét meglepte az, amit látott. Míg a 

szóbeli diskurzusokban a kölcsönszók nyelvi hiányt szüntetnek meg, lexikális réseket töltenek 

be, addig a formális kommunikációban, különösen írásban a nyelvi közösség íratlan normája 

a legtöbb közvetlen kölcsönszót határozottan elutasítja. 

Többekben most tudatosult, hogyan is beszélnek, néhányan furcsának, sőt viccesnek 

nevezték így kívülről is nézhetve ezt a nyelvhasználatot. Jó lenne, ha a vizsgálat az 

érintettekben a muravidéki magyar nyelvhasználat másságát, és nem a helytelenségét 

erősítené meg. Ha a hiteles interpretáció hangsúlyozódna – az anyanyelvváltozat presztízsét 

emelendő –, az, hogy a muravidéki nyelvváltozatokban is vannak „többletek”, amelyeket fel 

lehet és fel is kell kínálni a magyar beszélőközösség egészének, hogy passzívan vagy akár 

aktívan is éljen vele. 

 

3. Beszédlépések 

A vizsgálatban a kétnyelvű beszélők nyelvprodukciós képességéről, annak „eredményes” és 

„deficites” mechanizmusairól (történt-e helyettesítés) igyekszünk minél árnyaltabb képet 

kapni.
4
 A kérdőíves felmérésben szókereső folyamat elé állítódik az adatközlő, teljesítményét, 

azaz magát a folyamatot és annak verbalizált eredményét a konverzációelemzés módszereivel 

is meg lehet vizsgálni. A tesztszituáció interakció a példamondat és a beszélő között, a 

reakció (változtatás: helyettesítés, azaz „én így mondom”; aláhúzás: „bajom van a szóval, 

azaz nem használom, de nem tudok helyette másikat”; elfogadás: „igen, én is így használom”) 

egy-egy beszédlépés, ennek eredménye a célszó. A célszó oldaláról nézve az eredmény 

kétféle: a) van új/más célszó (helyettesítés: lexikális többlet), b) nincs célszó (szimpla 

megoldás, egyfajta nyelvi hiány).
5 

 

3.1. A helyettesítéssel realizált lexikális többlet legtöbbször közmagyar szinonimát jelent 

(batri : elem, prikolica : utánfutó), de akad példa a kölcsönszó → kölcsönszó típúsú 

helyettesítésre is (pl. printer : tiszkalnik ’számítógép nyomtatója’, kemicsni : kulica 
’golyóstoll’). A helyettesítések különleges típusát alkotják azok a beszédlépések, amelyekkel 

a tényszót – konkrét ismerete hiányában – körülírja az adatközlő (pl. dizel ’sörös kóla’: édes 
ital, flomaszter ’filctoll’: színezett írószer, studentka ’egyetimista lány’: magas fokú iskolába 

jár). A körülírást is, jóllehet eredményez célszerkezetet, a szókincshiány jelenségeként tartjuk 

számon, a mentális lexikon hiányát mutatja: a fogalom szándékolt verbalizálásához hiányzik 

a szükséges lexikológiai egység. Mivel a beszélőben a fogalom szemantikai komponense 

tudatos, körülírással helyettesíti (Iványi 2003: 82). 

 

3.2. A célszó három esetben marad el. (1) Ha elfogadja a beszélő a példamondatot, egyetért 

vele, ő is így használja, akkor jelöletlenül hagyja, illetve sok adatközlő még ki is pipálta őket. 

Ebben az esetben a tényszó azonos a célszóval, ezeket a beszédlépéseket az elemzésben a 

„meghagy” kategóriával jelölöm. Ez a beszédlépés az adatközlő nyelvhasználatát mutatja 

elsősorban, nem árul el semmit nyelvismeretéről; nem biztos ugyanis, hogy azért használja a 

szlovén eredetű kölcsönszót, mert nem tudja a közmagyar ekvivalensét, hanem azért, mert 
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tudatos beszélőként vállalja nyelvváltozatát. Attitűdje pozitív, tehát nem viselkedik, a kért 

nyelvváltozat normáját tartja mérvadónak. (2) Aláhúzza azt a (kölcsön)szót vagy szerkezetet, 

amelyet nem érez vagy nem úgy érez a magáénak, ahogy a mondatban szerepel, de nem ír 

helyette mást (helyettesítené, de nem tudja – a nem akarja kategóriával most nem számolok). 

Ez a másik nyelvbeli szókincshiányra vagy pillanatnyi kihagyásra, pillanatnyilag gátolt 

hozzáférésre vezethető vissza. Az adatközlő az aláhúzással egyfajta tudásérzetet fejez ki 

(ismeri/mintha ismerné a célszót, csak éppen „nem jön a nyelvére”, pedig keresi az 

ekvivalensét), ilyenkor általában – ha megteheti – interaktív segítséget kér (Iványi 2003: 77). 

A helyettesítés arra utal, hogy a beszélő valószínűleg jóval gyakrabban használja a 

közmagyar változatot (is), mint az, aki „csak” aláhúzza, de nem ír helyette másikat (nem tud, 

vagy a „nyelvemen van” jelensége). Minél gyakrabban használunk ugyanis egy szót, az annál 

könnyebben hozzáférhető a mentális lexikonban. Az, hogy a szókeresési (aktualizálási) 

folyamatban a kisebbségi kétnyelvűségben, esetünkben nyelvvisszaszoruló helyzetben a 

közmagyar ekvivalens nem jut az adatközlő eszébe, azt bizonyítja, hogy az államnyelvi 

eredetű kölcsönszó szerves része magyar anyanyelvüknek. (3) Odaírja, hogy nem ismeri a 

tényszót (pl. az idősebb korosztály nem ismeri a fiatalok „kiforgatott” szavait). Ilyenkor az 

adott lexéma valószínűleg nincs kódolva a kétnyelvű beszélő mentális lexikonjában, a 

megfelelő más(ik) nyelv(változat)beli ekvivalens hiányaként, lexikális résként értelmezendő 

(Iványi 2003). A „nyelvemen van” jelenség és a „nem ismerem a szót” megjelölésű 

verbalizációs probléma kezelésére, esetleg megoldásra is jó a vizsgálat, hiszen mindenképpen 

a magyar–magyar kommunikációt szolgálja. 

 

4. Helyettesítéstípusok 

A korpusz nyelvi változóit onomasziológiai és szemasziológiai szempontok alapján 

próbáltam csoportosítani.
6
 Az egyes helyettesítéstípusok részletes elemzésére a közeljövőben 

kerül sor. 

 

4.1. Ha azt vizsgáljuk, milyen eredetű szóval helyettesítette az adatközlő a tényszót 

(onomasziológiai szempont), a következő kategóriák körvonalazódnak: 

(1) szlovén eredetű kölcsönszó → közmagyar szó – student : egyetemista; sank : pult; 

strájkolnak : tüntetnek
7
; sminka : rúzs; bon: kajajegy; popravni : pótvizsga; center : 

központ; fen : hajszárító; batri : elem; cokla : fapapucs; hauba : motorháztető; 
kemicsni : golyóstoll; kepica : gombóc. 

(2) szlovén eredetű kölcsönszó → szlovén eredetű kölcsönszó 

(2.1) szlovén eredetű kölcsönszó → szlovén eredetű/közvetítésű közvetlen kölcsönszó 

– skufka : kornet; kornet : lucska; argument : izgovor; kemicsnimet : penkálomat; 

printer : tiskalnik; prsut : vratovina; kulica: kemicsni; kulica : penkálo; zenf : gorcsica. 
(2.2) szlovén eredetű kölcsönszó → közvetett kölcsönszó(t tartalmazó 

körülírás/kifejezés) – student : magas iskolát tanul; studentka : magas fokú iskolába 
jár; disel: töményes ital; kemicsni : szároztinta

8
. 

(3) közmagyar szó → szlovén eredetű kölcsönszó
9
 

(3.1) közmagyar szó → szlovén eredetű közvetlen kölcsönszó – egyetem : faksz; 
számítógép : racsunálnik; nővérek : szesztrák; autópálya : autoceszta

10
; elemi (iskola) 

: osznovna; albérletben: najembe. 

(3.2) közmagyar szó → szlovén eredetű közvetett kölcsönszó – nem működött a 

bankomát : nem dolgozott a bankomát; pénzt felvenni : pénzt felemelni. 
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(4) szlovén eredetű kölcsönszó → hibrid alakulat – pastetás : májpastetás; kavbojkát : 

kobbojnadrágot, bon : uzsonabon; bon: enyivalubon
11

. 

(5) analitikus szerkezet → szintetikus szerkezet – bolniskun van : bolniskuzik 
’betegszabadságon van’; bágerrel (ásták ki) : kübágerozták. 

 

4.2. A helyettesített és az eredeti szavak jelentésviszonyait figyelembe véve a következő 

csoportok alakulnak ki (szemasziológiai szempont): 

(1) a célszó a tényszó szinonimája – stipendiu : ösztöndíj, egyetem : univerza; skufka : 

tölcsér. 

(2) a célszó a tényszó hiperonimája
12

 – sank : pult, sminka : föstik, bon : jegy, stipendiu 

: segély
13

, studéroz : tanul; kovbojka : nadrág; gripa : betegség; antibiotik : tabletta; 
antibiotik : kapszula; hrenovka : kolbász, bokszerca : gatya. 

(3) a célszó a tényszó hiponimája – egyetemre : fakszra
14

; prikolica : utánfutó; kepica : 

adag; konzerva : viszkáz. 

(4) a célszó és a tényszó jelentése nem azonos, nem odaillő – student : diák, student : 

tanuló
15

, strájkolnak : tüntetnek, stipendiu : segély, stipendiu : tandíj; kepica : kupa, 
kemicsni : ceruza; magiszter : doktor; kita : csat; argument : példa; báger : ásó; 

digitron : számítógép; antibiotik : lázcsillapító; grafoszkop : vetítőgép; grafoszkop : 

diapozitív; bokszerca: rövidnadrág; tangéroz : boszint. 
 

5. Összegzés 
A kérdőíves vizsgálat eredményezte korpusz egyértelműen bizonyítja, hogy a kétnyelvű 

közösség nyelvhasználatában a kölcsönzés természetes folyamat. A szókincs szétfejlődési 

tendenciáját reprezentálják a felsorolt példák. Az is jól látható a korpuszban, hogy legalábbis 

a nyelvismeret szintjén előhívhatók a közmagyar standard vagy akár szubstandard 

szinonimák a kétnyelvű beszélő mentális lexikonjából. A határtalanítás nyelvalakító 

tevékenységeiben fokozott figyelmet kell szentelnünk annak, hogy a kölcsönzés tényét a 

közösség maga is elfogadja, szükségszerű nyelvi ténynek tartsa, hogy otthonos legyen a 

„hazaias”, és ne szégyen. Nem ez jelenti ugyanis a legnagyobb veszélyt a nyelvmegmaradásra 

nézve, hanem a purista és az erősen standardista nyelvideológia, az egynyelvűségi szemlélet, 

a tudatokba és lelkekbe kövült beidegződések, fals sztereotípiák, amelynek következtében oly 

mértékben elszigetelődhetnek az anyanyelvváltozatok, hogy többé nem szolgálják kielégítően 

még az informális helyzetek kommunikációs folyamatait sem. A nyelv akkor őrződik meg 

leginkább, ha a beszélők átörökítik azt a következő generációra. 

 

JEGYZETEK 
l A kutatás a szóhatártalanítás folyamatának részeként szervesen illeszkedik egyrészt a Termini Kutatóhálózat 

(http://ht.nytud.hu/), másrészt az Imre Samu Nyelvi Intézet (www.umiz.at/isnyi/index.html) kutatási 

programjába. A szóhatártalanítás célja az, hogy a határon túli nyelvváltozatok sajátos szókincse 

bekerüljön a magyar nyelv szótáraiba és kézikönyveibe. 
2 A régiónként összegyűjtött államnyelvi eredetű kölcsönzésekből először egy határon túli szójegyzék készült 

Lanstyák István munkájaként. A szójegyzék a folyamatos bővítés és fejlesztés hatására adatbázissá nőtte 

ki magát, 2007 óta – Juhász Tihamérnak köszönhetően – online változatban is él, és hozzáférhető a 

nagyközönség számára is (http://ht.nytud.hu/). A külső régiók nyelvi irodáinak és egyéni kutatóhelyeinek 

Termini Kutatóhálózattá egyesülése óta az adatbázis szótári része a Termini magyar–magyar szótár nevet 

viseli (a szóhatártalanítás egyre bővülő szakirodalmáról lásd többek közt: Maticsák szerk. 2007). 
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3 A konverzációelemzés a hetvenes évektől élő új nyelvészeti diszciplína (Konversationsanalyse, 

conversation analysis), amely egyszerű empirikus módon, a természetes hétköznapi beszélgetések 

rögzítésének és elemzésének segítségével a verbális interakció szerkezetét vizsgálja. Kutatásainak 

középpontjában annak ábrázolása áll, hogy a beszélgetőpartnerek hogyan hoznak létre újból és újból, a 

beszélt nyelv szabályozottsága alapján, a szabályrendszer elemei segítségével szituációkat, s ezáltal 

hogyan reprodukálnak bizonyos értelemben vett absztrakt intézményesült formákat (Iványi 2001: 74). A 

diskurzusok rendje a nyelv és a magatartás összefonódásának specifikus jellemzőit is magában foglalja, 

többek közt a verbalizáció látszólagos vagy valóságos egyéni zavarait (bizonytalanságok, ismétlések, 

javítások). 
4 A vizsgálat részletes leírását lásd Kolláth 2007. A terjedelmi korlátok miatt most csupán két adat: 12 

muravidéki településen (Csente/Čentiba, Dobronak/Dobrovnik, Felsőlakos/Gornji Lakos, 

Göntérháza/Genterovci, Hármasmalom/Trimlini, Hosszúfalu/Dolga vas, Hosszúfaluhegy, Kapca/Kapca, 

Lendva/Lendava, Radamos/Radamoš, Völgyifalu/Dolina és Zsitkóc/Žitkovci) 31 fiatal (35 évesig), 45 

középkorú (65 évesig) és 24 idős magyar anyanyelvű beszélő vett részt a vizsgálatban. 
5 A tényszó elfogadása, azaz a célszó hiánya nem jelent abszolút nyelvi hiányt (nyelvi hiány az, amit a 

beszélő annak érez), hiszen a beszélő a példamondatban megadott szót ismeri, használja. Ha a kétnyelvű 

beszélő mentális lexikonában két (vagy több) kifejezés él ugyanarra a fogalomra, az mindenképpen 

lexikális többlet. Ha „csak” egy formában fejeződik ki az adott tartalom, az legföljebb „többlethiány”. 
6 Köszönöm Lanstyák Istvánnak a klasszifikáció első változatához fűzött észrevételeit. 
7 Ebben az esetben az idegen szót helyettesítette közmagyarral, és nem a szlovén közvetítésű idegen szót 

(azaz alaki kölcsönszót) a magyar közvetítésű idegen szóval (akkor a sztrájkolnak formát adta volna 

meg). 
8 A száraz tinta a közmagyarban viszonylag új fejlemény, a titkosírásokra használt láthatatlan tintát értik 

rajta. A horvátban sokkal gyakoribb, ’golyóstoll’ jelentésű, ezért valószínű, hogy kölcsönszó. 
9 Ebben a típusban természetesen nem a tényszót helyettesítették, hiszen az minden mondatban muravidéki 

(Mv) szó volt, viszont néhány mondatban szerepelt egy-egy Mv szó közmagyar ekvivalense is, 

kipuhatolózandó: ebben a tesztszituációban – amikor az „alanyok” tudják, hogy általában egy mondatban 

egy dolgot kell csinálniuk – előjönnek-e pluszként az ellenkező irányú helyettesítések. Az utasítás ezt 

nem zárta ki, igaz, hogy nem is hangsúlyozta. 
10 Az autóceszta hibrid alakulat lenne, mivel azonban rövid o-t írt az adatközlő, az előtagot is (alaki) 

kölcsönszónak tekintem. 
11 Ezt a célszót valószínűleg a tényszós szerkezet, az étkezési bon indukálta, egyébként a jelzőt az adatközlők 

többsége áthúzta, mert nem használja. 
12 Az egész korpuszban egyetlen olyan példát találtam, amelyben a sós rágcsálnivaló szerkezet ismeretlen 

vagy nem használatos alaptagját a beszélő egy ún. passepartout-szóval, helypótlónak is tekinthető 

hiperonimával, a dologgal helyettesítette. 
13 A stipendiu: segély nyelvi változó besorolása nem teljesen egyértelmű: ha valaki szociális helyzete alapján 

kap ösztöndíjat, az egyfajta segélynek is felfogható, tehát a célszó a tényszó hiperonimája. 
14 A faksz eredeti jelentése egyetemi kar (fakulteta), tehát lehetséges, hogy holonimikus viszony van a 

tényszó és a célszó között. 
15 A szlovénban a student jelentése ’egyetemista’, a dijak a ’középiskolás’ megnevezése, az (általános 

iskolai) tanulót pedig az učenec szó jelöli. 
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Was womit und warum? 

Ersatzungstypen – Untersuchung der Häufigkeit der slowenischen Entlehnungen in dem 

ungarischen Sprachgebrauch im Murgebiet 

ANNA KOLLÁTH 

In den zweisprachigen Gebieten sind Wortentlehnungen – als Ergebnis der Kontaktwirkungen 

– natürliche Prozesse. Bei der Untersuchung der slowenischen Lehnwörter im Murgebiet 

finden wir eindeutig unmittelbare (und mittelbare) Entlehnungen vor. Die 

Diversifikationstendenz des Wortschatzes wird einerseits durch Ersatzmechanismen 

repräsentiert, wenn die Sprecher Lehnwörter in den Sätzen nicht verändern und nicht 

anpassen, d.h. sie stellen damit fest, dass diese – in den ungarischen Kontaktvariationen – 

korrekt benutzt werden. Trotzdem ist an dem Korpus gut zu sehen, dass, auf der Ebene der 

Sprachkenntnis, auf die gemeinungarischen Standard- bzw. Substandardsynonyme aus dem 

mentalen Lexikon des zweisprachigen Sprechers zurückgegriffen werden kann. Mit der 

Untersuchung kann nicht nur die Häufigkeit der Lehnwörter gemessen werden, auch die 

Sprecher können sich durch diese selbst bereichern: Die Sätze können gemeinungarische 

Wörter erwecken; Wörter oder Konstruktionen, die der Sprecher benötigt, können einfach 

erlernt werden, um damit die sprachlichen Mängel zu reduzieren, die den Sprachwechsel 

hervorrufen. 
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A ht adatbázis őrvidéki elemei és gyakoriságuk 

 

SZOTÁK SZILVIA 

 

Bevezető gondolatok 
Trianon következtében a magyar nyelvközösség jelentős része egy sajátosan új helyzetbe, 

kisebbségi státuszba került. Ennek következtében a magyar nyelv nem egy, hanem egyszerre 

nyolc országban változik, s mindegyik országban más-más tényezők befolyásolják fejlődését 

(vö. Szilágyi N. 2008: 105, Lanstyák 2008: 119). A nyelvi szétfejlődés következtében az 

egyes országokban a magyar nyelvnek az államnyelv által befolyásolt sajátos változatai 

alakultak ki. A kontaktuselemek minden határon túli területen a magyar nyelvet használók 

passzív vagy aktív szókincsének részévé váltak hasonlóan pl. a technikai fejlődés 

következtében egyre nagyobb számban elterjedő anglicizmusokhoz. S bár ezeket a 

változásokat magyar nyelvészek és nyelvművelők korábban is észlelték, ideológiai és érzelmi 

okokból elutasították őket (Lanstyák 2008: 119), de tapasztalataim szerint legtöbbször maga a 

kisebbség is hasonló okok miatt nem vesz tudomást a kölcsönszók használatáról, vagy éppen 

emiatt nyelvét nem érzi szépnek, teljesnek, felvállalhatónak (vö. Kolláth 2007; Szoták 2008). 

Egy kisebbségben élő nyelvcsoport nyelvhasználatát több szempontból sem lehet 

anyaországi mércével nézni. Míg Magyarországon a magyar nyelv használata teljesen 

természetes módon a mindennapok része, addig kisebbségi létben nagy erőfeszítéseket kell 

tenni annak megtartásáért, átörökítéséért, ápolásáért, oktatásáért egyaránt. A burgenlandi 

magyarság nyelvi- és léthelyzete, eltér(t) a nagyrégiókétól (6741 főt számláló 

szórványközösség, politikai képviselet nélkül, jó egzisztenciával, négy településen regionális 

szintű hivatalos nyelvhasználattal, törvényes garanciákkal az oktatás terén), a magyar nyelv 

megmaradási esélyeinek tekintetében azonban hasonló tendenciát mutat: hasonlóak a 

tankönyvproblémák, az oktatási törvény önmagában nem tudja garantálni sem a közösségi, 

sem az egyéni kétnyelvűséget, nincs nyelvmegtartó ereje stb. 

A 20. század felgyorsult technikai, gazdasági, tudományos stb. változásainak 

szakszókincse, terminológiája nem tudott meghonosodni az anyaországtól elzárt 

kisközösségben. Így az élet minden területén megjelenő „újdonság, újítás” (legyen az hivatali, 

szakmai szakkifejezés, elvont fogalom stb.) németül rögzült a nyelvhasználatban, a 

kontaktuselemek egyre nagyobb számát gyarapítva a burgenlandi magyarság 

nyelvhasználatában (vö. Imre 1943). Bár egy kis létszámú nyelvközösségről van szó, a nyelvi 

repertoár annál színesebb, korosztályonként mutat eltéréseket, ugyanakkor hasonlóságokat is: 

egyszerre vannak jelen a nyelvhasználatban a több évszázados burgenlandi magyar 

dialektusbeli, a magyar standard-, az ausztriai német standard- és a hienz dialektusbeli 

elemek, s olykor ezek keveréke (vö. Gal 1977: 313). A helyi standard változata 

Muravidékhez hasonlóan Burgenlandban sem tudott kialakulni (vö. Bokor 2001: 44) 

 

A ht adatbázis és őrvidéki elemeiről 

A ht adatbázis egy folyamatosan változó szójegyzék, amely a ht nyelvváltozatokban található 

közvetlen kölcsönszavak és idegen eredetű közvetett kölcsönszavak adatbázisa, amelybe 

nyolc év tapasztalata alapján (általában terepmunka közben: interjúk készítésekor, külső 

megfigyelés útján, beszélgetések alkalmával, s a beépülő megfigyelés módszerét alkalmazva) 

gyűjtöttem szavakat az őrvidéki magyarok körében. 
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Az őrvidéki magyar nyelv – a többi határon túli régióhoz hasonlóan – erősen nyelvjárásias 

és kontaktushatások által erősen befolyásolt. A terület évszázadok óta külső 

nyelvjárásszigetet alkot, a 16. század óta német településekkel van körülvéve. Ez a több 

évszázados peremhelyzet, a nyelvterület középpontjától való távolság nyomot hagyott az 

itteniek szókincsén, konzerválta nyelvváltozatának sajátosságait. Erősen kontaktusos, mert a 

szórványosodás több évszázados folyamatának eredményeképpen folyamatos nyelvi 

kontaktusban volt a környezeti nyelvvel, a némettel. Az anyaországtól való 

elhatárolódásának, elszigeteltségének következtében az új nyelvi igények az államnyelvből 

vett közvetett és közvetlen kölcsönszavak átvételével elégültek ki. 

Minthogy a régiók nyelvhasználatában megfigyelhető különbségek már 1918 előtt is 

fennálltak, így az őrvidékiek nyelvhasználatában is megtalálhatóak azok a tájszavak, amelyek 

Trianon előttiek.
1
 Ezek egyik csoportja csak a nyelvterület egy részén használatos: Pu

2
 

cicemuca ’barka’, Pu pontyos ’terhes’, Pu gubafa ’tölgyfa’, Szi urbiszli ’zöldborsó’, Aö 

kikelle ’zöldborsó’, Szi föheny ’homok’, Szi csörge ’töpörtyű’, Lo zsibavirág 

’gyermekláncfű’; míg vannak olyan táji eredetű lexémák, amelyek szinte a teljes 

nyelvterületen használatosak: cék ’kullancs’, hécselli ’csipkebogyó’, dikszaft ’szörp’, grádics 
’létra’, kibli ’vödör’, darametélt ’grízestészta’. A közmagyar eredetű szavak közül 

megemlíteném a járás, az inspektor, kaszárnya, firma lexémákat, amelyek Magyarországon 

már többnyire marginálissá váltak. Az államnyelvi szavak – amelyek között két csoportot 

különböztetek meg – folyamatosan pótolják a nyelvi repertoárból hiányzó elemeket: (1) 

dialektusbeli lexémák: reifni ’autógumi’, hengli ’csésze füle’, pumpni ’pumpa’; (2) standard 

lexémák: kaisermischung ’fröccs’ (fehérbor és az Ausztriában kedvelt helyi üdítőital, az 

Almdudler keveréke), werbung ’reklám’, verein ’egyesület’ stb. 

 

A kutatás előkészítése 

Hagyományosan négy magyarlakta települést szokás emlegetni, amikor őrvidéki 

magyarságról beszélünk. 2008 nyarán három településen végeztük el eddig a ht szavak 

gyakorisági vizsgálatát: Alsóőrben, Felsőőrben és Őriszigeten. A feldolgozás még nem teljes, 

ezért jelen előadásomban a felsőőri tapasztalatokról fogok beszámolni. A gyakorisági 

vizsgálat lefolytatásához a szociolingvisztikai adatgyűjtés jól ismert módját, a kérdőíves 

módszert választottam. Fontos szempont volt, hogy olyan helyi magyarok végezzék el a 

kérdőívek kitöltetését, akiket az adott közösség jól ismer. Az adatközlők kiválasztásánál csak 

autochton kisebbségi csoporthoz tartozókat kérdeztük meg (de ebből is kizártuk a Bécsbe 

pendlizőket
3
, a magyarországi és egyéb magyar ajkú migránsokat, s azokat is, akik nem az 

adott településeken születtek vagy éltek hosszabb ideje), s olyan szociológiai változókat 

vettük figyelembe, mint település, életkor, nem, foglalkozás. Eredeti tervem szerint 

településenként 20-20 kérdőívet kellett kitöltetni 10 férfival és 10 nővel, akik közül három 

személy18–30 év közötti, 4 személy 31–50 év közötti, s három 51 év fölötti korcsoporthoz 

tartozott. A terepmunkások ezt a tervet túlteljesítve összesen 84 értékelhető kérdőívet 

juttattak el hozzám. 

A túlkutatottság miatt arra törekedtem, hogy a kérdőív ne legyen hosszú. Összeállításában 

csak asszisztensi szerepet vállaltam, a kérdőív mondatait őrvidéki magyarok alkották meg, 

akik a burgenlandi vernakuláris nyelvváltozatok birtokosai. A vizsgálat alapján nyert adatok a 

ht vizsgálat mellett több és más szempontú elemzés alapjául is szolgálhatnak majd. 
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Tereptapasztalatok 

A terepmunkát követően a kérdezőbiztosok beszámoltak tereptapasztalataikról. Az 

adatközlők között voltak olyanok, akik elzárkóztak a közös munkától, mondván: „én nem 
tudok magyarul írni”. Volt, aki nagyon komolyan vette a kutatást, a kérdőívet hazavitte, s 

mivel úgy érezte, hogy magyarországi követelményeknek kell megfelelnie, kikereste a német 

szótárból a kontaktuselemek magyar megfelelőjét. A legoptimálisabb előkészítés ellenére 

„sokan féltek odaírni, amit gondoltak”. Az adatközlőktől érkező két visszajelzés igazolja a 

példamondatok hitelességét, hétköznapi használatát: „igaz, igaz, ezt így mondjuk. Nem is 
tudom, hogy kellene magyarul mondani”, „minden úgy van, ahogy önök írták”. S végül egy 

nagyon sokat segítő adatközlő, aki ténylegesen ellátta megjegyzéseivel a kérdőívet, ezt írta 

véleményként: „Ha burgenlandi magyarral beszélek, úgy beszélek, ahogy Önök írták. 
Magyarországi magyarral úgy, ahogy én írtam.” 

 

Kiértékelés – a felsőőri mintavétel konklúziója 

A kérdőíveket a három településen összesen 84-en töltötték ki: férfiak és nők fele-fele 

arányban. A vizsgálat még nem zárult le, tovább folytatódik idővel Felsőpulyán és a felsőőri 

reformátusok körében. A felsőőri katolikusok közül 14 nő és 11 férfi, összesen 25-en töltöttek 

ki kérdőívet. A vizsgálat menetét a kérdőív 37. és 44. mondatán fogom bemutatni. Mindkét 

mondat egyirányú helyettesítésre ad lehetőséget, azaz az államnyelvi alakot lehet közmagyar 

alakra lecserélni. A rendőr elkérte a führerscheint és a zulassungsschein mondat két 

kontaktuselemet tartalmazott. A führerschein ’jogosítvány’ esetében 11-szer nem változtattak 

a mondaton, s 14 esetben helyettesítették a kölcsönszót közmagyar szavak különböző 

alakváltozataival (11–14): jogosítványt (8), papírjaimat (1), papírt (1), autópapírt (1), 

papírokat (2), hajtási igazolványt (1). A zulassungschein ’forgalmi engedély’ esetében 21-

szer nem cserélte le a tényszót, s mindössze 4 esetben igen (21–4), de ebből három esetben a 

mondat két kontaktuselemét összevonva egy lexémával helyettesítették: papírokat (2), papírt 

(1), s mindössze egy alkalommal cserélték le a tényszót az igazolvány (1) lexémára. 

Milyen verein organizálja ezt a frühschoppnit
4
 korpuszrész három kontaktuselemet 

tartalmazott. A verein ’egyesület’ lexémát 16 esetben hagyták jóvá, s mindössze kilenc 

esetben cserélték le valamilyen közmagyar alakra (16–9): egyesület (5), csapat (2), egylet (2). 

Az organizálja igei alak 23 esetben maradt, míg két esetben helyettesítették be (23–2): 

szervezte (1), rendezi (1). A frühschoppni főnévet 21 esetben nem cserélték le, négy esetben 

igen (21–4): bulit (2), mulatságot (1), mulatság (1). 

A közmagyar helyettesítéseknél az adott példákból láttuk, hogy nem egy lexémát 

használnak (pl. führerschein, amiből a teljes felmérés adataira támaszkodva arra 

következtetek, hogy nincs egységes magyar megfelelője a kölcsönszónak a magyarok 

nyelvhasználatában, valamint arra is, hogy a kölcsönszó használata nagyon gyakori. Nincs ez 

másképp a második példamondat tényszavainak esetében sem. A mondat második 

kölcsönszava (zulassungschein
5
) arra hoz példát, amikor egyáltalán nem ismert a 

közösségben a közmagyar szó, azaz forgalmi engedély lexéma, hiszen a hivatali nyelv az 

esetek többségében a német, s így a közmagyar szó nem is terjedhetett el. Az őrvidéki 

nyelvjárás toldalékrendszerére jellemző, hogy a német jövevényszavakhoz főnevek esetében 

– s jelen esetben is – a -li, -ni toldalék kapcsolódik, míg igék esetében az -l, pl.: felrégül 

’felizgatja magát’ (vö. Imre 1971: 75–78, 1977: 310). Az első mondatban nem találunk erre 

példát, mert a hivatali szakszókincs viszonylag új keletkezésű szavairól van szó, amely 

esetben standard államnyelvi alakhoz kapcsolódik a magyar tárgyrag. A másodikban annál 
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inkább. Magukban az adatközlőkben – akik a kérdőíves vizsgálatot érdekesnek találták – 

merült fel annak az ötlete, hogy folytatásként egy olyan felmérést is lehetne csinálni, ahol a 

magyar standard nyelvi tényszók szerepelnének a kérdőívben, s a mostanihoz képest fordított 

irányú helyettesítést kellene alkalmazni. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy érdekes, megbízható, több szempontú élőnyelvi 

korpuszhoz jutottunk az őrvidéki magyar nyelv vizsgálatakor. Bár terjedelmi korlátok miatt a 

teljes kutatás leírására nincs lehetőség, röviden mégis ismertetem, hogy a kérdőívek 

feldolgozása során a következő eredményt kaptam: Felsőőrben a 25 adatközlő a 73 

kölcsönszó közül 45 esetben 50%-nál nagyobb arányban a kontaktuselem használatát 

részesítette előnyben, azaz csak kis százalékban alkalmazta a közmagyar irányú helyettesítést. 

Alsóőrben és Őriszigeten még nagyobb volt az arány; 58 alkalommal választották inkább a 

kontaktuselemet. Így a feltételezés beigazolódott, miszerint a lexémáknak stabil a helyzete a 

burgenlandi kétnyelvű beszélőközösség nyelvhasználatában. 

 

JEGYZETEK 
l Lanstyák osztályozása alapján (Lanstyák 2008: 126) 
2 Pu=Felsőpulya, Lo=Locsmánd, Szi=Őrisziget, Aö=Alsóőr. 
3 ingázók 
4 A frühschoppni általában egyesületek által rendezett evés-ivással egybekötött összejövetel, zenés mulatság, 

alkalom a találkozásra és beszélgetésre. 
5 Ausztriában 1999-től a Zulassungsbescheinigung használatos hivatalosan a Zulassungsschein helyett, míg 

Németországban Fahrzeugsschein. 
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Die Häufigkeit und Elemente der Burgenländischen Datenbank 

SZILVIA SZOTAK 

Im Sommer 2008 habe ich in drei Orten in Burgenland (Unterwart, Oberwart, Siget in der 

Wart) die in der Datenbank gespeicherten jenseits der Grenze am häufigsten gebrauchten 

Kontaktelemente in Form von Fragebögen untersucht. Mein Ziel war darauf hinzuweisen, 

dass die der Amtssprache entnommenen am häufigsten direkt und indirekt gebrauchten 

Lehnwörter organische Elemente der Sprache sind, die das Sprachregister Burgenlands 

enthält. Die Studie legt erste Ergebnisse meiner Forschung vor. Das Ziel ist eine möglichst 

genaue Beschreibung des Gebrauchs des in seiner letzten Phase befindlichen 

Sprachenaustauschs in Burgenland und seine authentische Präsentation. 
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A magyar nyelv szerepe a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumban 

 

PATHY LÍVIA 

 

Bevezető 
A nyelvtanulás fontossága manapság vitathatatlan, bárhol, bármilyen iskolába jár is a tanuló. 

Felnőttek körében is sokan vállalkoznak egy nyelv megtanulására vagy elmélyítésére, részben 

önszántukból, részben munkahelyi kényszerből. Vajon mi a helyzet a magyar nyelvvel ma, a 

21. század elején egy olyan területen, ahol még élnek népcsoportként is magyarok, bár 

számuk és nyelvtudásuk egyre csökken? 

Burgenlandban, Ausztria legfiatalabb tartományában néhány településen még beszélik a 

magyart, de egyre kisebb mértékben beszélhetünk a családi közegben elsajátított nyelvről, 

hiszen a szocializáció nyelve már a német. Mi ennek az oka? 

A választ a történelemben kell keresnünk. Az 1920 óta eltelt időszak részleteire nem 

szándékom kitérni. Csupán az 1976-os népcsoporttörvényt említem, amely a magyaroknak is 

megadta a magyar nyelven történő iskolai oktatás lehetőségét. Az akkori Magyarország 

politikája azonban nem ösztönözte az itt élőket, hogy közösséget vállaljanak a magyarsággal. 

A magyar nyelv presztízse tehát nagyon alacsony volt, így nem volt attraktív ezt a nyelvet 

tanulni. Az 1989-es fordulattal megváltozott Ausztriában is a magyar nyelvhez fűződő 

viszony. Nyilvánvalóvá vált, hogya munkaerőpiacon is nagyobb esélye van annak, aki tud 

magyarul. Így tehát célszerű lett magyart tanulni. Ekkorra azonban már felnőtt egy generáció, 

amely nem tanulta meg a nyelvet, vagy ha igen, akkor is csak a családi nyelvelsajátítás 

keretében, és nem iskolában. 

 

A gimnáziumról 

1992-ben megnyitotta kapuit a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium. Ez az intézmény a 

mai napig az egyetlen magasabb szintű képzést nyújtó iskola, amelyben magyar nyelvből a 

némettel egyenrangú oktatási nyelvként érettségi vizsga tehető. A gimnáziumba járó 

népcsoporttagok szülei viszont már nem, vagy alig beszélik a nyelvet. A diákok többsége 

tehát a magyart idegen nyelvként tanulja. 

Milyen módon kétnyelvű a gimnázium? A kétnyelvűség fogalma itt azt jelenti, hogy a 

tanulók két oktatási nyelvet tanulnak, magyar és német vagy horvát és német nyelvet, 

valamint két tannyelven tanulnak szinte minden tantárgyat. (A matematika, az informatika és 

az első osztályban a biológia kivételével mindent két nyelven tanulnak a diákok. Felső 

tagozatban a további idegen nyelvek közvetítő nyelve a német, és a kötelezően választott 

tantárgyakat németül tanítják.) 

Kik tanulnak a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumban? 1992-ben az iskola két 

párhuzamos osztállyal indult. Különlegessége ennek az intézménynek a fent említetteken túl 

az is, hogy két népcsoport számára létesült, egy intézményen belül kapott lehetőséget 

nyelvének és kultúrájának továbbadására a burgenlandi magyarság és a horvátság. 

Évfolyamonként egy-egy osztály indulhat. 

 

A magyar tagozat jellemzői 

Kezdettől fogva a magyar osztályok rendkívül heterogén összetételűek. A burgenlandi 

magyar népcsoport tagjai legalább két csoportra oszthatók, hiszen vannak, akik még otthonról 

hozott nyelvtudással rendelkeznek – bár ezek száma csökken –, és vannak olyanok is, akik 
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ugyan tudják, hogy elődeik a magyar népcsoporthoz tartoztak, de ők maguk már csak az 

iskolában tanulják a magyar nyelvet. A magyar nyelv választásának lényeges oka a 

munkavállalás során várható előny. Ezek a diákok legtöbbször magyarul tudó osztrákoknak 

vallják magukat. A csoportok heterogén összetételéhez hozzájárulnak a (vajdasági, erdélyi, 

magyarországi) migráns családból származó tanulók, a Magyarországról átjáró, valamint a 

magyart teljesen idegen nyelvként tanuló diákok. Vannak kétnyelvű gyerekek is: általában a 

vegyes házasságokból származó tanulók sorolhatók ebbe a csoportba, ha megvalósul a 

családban, hogy a gyerek az egyik szülővel magyarul, a másikkal németül beszél. 

A magyart választó diákság összetételében és számában az elmúlt években némi változás 

mutatkozott. Amíg 1992-ben még migráns gyerekek jöttek, ma a migráns családok már 

Ausztriában született gyermekei jelentkeznek az intézménybe. A 2004-es év fordulópontot 

jelentett, ugyanis megnövekedett a magyar nyelv iránt érdeklődők száma, az osztályok a 

megengedett maximális létszámmal indulnak azóta is. Magyarország EU-ba való belépése óta 

különösen érezhető, hogy a magyar nem csupán az itt élő népcsoport nyelve, hanem a régió 

gazdaságának és a szomszéd országnak a nyelve, valamint az Európai Unió hivatalos 

nyelveinek egyike. Ilyen vegyes összetételű tanulócsoportokban természetesen tekintettel kell 

lenni arra, hogyan kötődnek a tanulók a nyelvhez és kultúrához, melyik nyelven 

szocializálódtak, és melyik a környezeti nyelv. 

 

Hogyan zajlik a magyar nyelv tanítása? 

A gimnázium alsó tagozatában heti négy órában tanulhatnak a gyerekek magyarul, ugyanúgy, 

mint németül, míg a felső tagozaton három óra áll rendelkezésükre. További gyakorlásra ad 

lehetőséget a második osztályban heti kettő, a harmadikban heti egy óra szabadon választható 

szakkör. A negyedik és hatodik osztályban nyelvi és sporthét keretében a tanulók egy-egy 

hétig Magyarországon tartózkodnak, és egy magyar iskola tanítási óráin vesznek részt. A 

felső tagozatban heti két órában szabadon választható az ún. fordítóműhely, ami azt a célt 

szolgálja, hogy a munkavállalás során fontos közvetítő szerepre felkészüljenek tanulóink. Az 

évek során ugyanis egyértelművé vált, hogy még azok is, akik mindkét nyelvet magas szinten 

beszélik, nehézségekkel küzdenek akkor, ha az egyik nyelvről a másikra kell folyamatosan 

újra átváltaniuk. A nyolcadik osztályban minden tanulónak kötelező valamilyen tantárgyból 2 

órát felvenni, és ez természetesen a magyar is lehet. Így az érettségi évében a heti óraszám 5-

re emelhető, de ez a szóbeli érettségi vizsga kötelezettségét is jelenti. Az érettségi vizsga 

magyarból egyébként csak írásban kötelező, szóban választható. 

Az alsó tagozatban az osztályok két csoportra való bontásával is elősegítjük az 

intenzívebb munkát. A 25 fő feletti osztályok a törvény szerint eleve két csoportra bontandók 

idegen nyelvekből. A csoportbontás magyarból lehetőség szerint úgy történik, hogy a magyart 

idegen nyelvként tanulók és az anyanyelvűek külön csoportot képeznek. Miért van erre 

szükség? Mindegyik tanulónak szüksége van a sikerélményre, a fejlődés, a haladás érzésére. 

Ezen túlmenően bizonyos nyelvi jelenségek, nyelvtani struktúrák tanítása során más az 

anyanyelvtanítás módszertana, és más az idegennyelv-tanításé. Pl. az alanyi és tárgyas 

ragozás megtanulása komoly nehézséget okoz az idegen nyelvet tanulóknak, míg a magyar 

anyanyelvűeknek egyáltalán nem jelent problémát ennek használata, mivel esetükben 

ösztönös, a szocializáció során elsajátított tudásról van szó, a tanári magyarázat 

megzavarhatja őket, ami hibát eredményez. Másik példa lehetne az igekötők használatának 

tanítása. Az idegen nyelvű tanulóknak ez komoly nyelvtani (szórendi) probléma, míg a 

magyar anyanyelvűeknél ez helyesírási nehézséget jelent. A helyesírás egy külön terület a 
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nyelvtanításban, ugyanis csupán a magyar anyanyelvűek számára jelent gondot, az idegen 

nyelvet tanulóknak elenyésző az ilyen problémájuk. Itt természetesen különösen tekintettel 

kell lenni arra, hogy sok olyan tanuló van, aki a gimnáziumba való belépéskor folyékonyan 

beszél, de magyarul olvasni, írni nem, vagy csak alig tud. 

Anyanyelvűek és idegen nyelvűek együttes foglalkoztatása bizonyos területeken 

előnyökkel is járhat, különösen a társalgás során. A gyerekek kevesebb gátlással 

kommunikálnak egymással, nem érzik közben a tanári kontrollt, mert ilyenkor valóban 

egymás megértése a cél. 

 

A tankönyvek szerepe a magyar nyelv oktatásában 

Az osztrák iskolákban a tankönyveket az oktatási minisztérium által jóváhagyott 

tankönyvlistáról rendelheti meg az iskola, komoly állami támogatással, a szülő tehát a 

tankönyv árának töredékét fizeti. Ez arra az esetre érvényes, ha van könyv. Magyar 

nyelvkönyvekből nincs megfelelő kínálat. 

Az alsó tagozat számára egy könyvsorozat van a listán, amely azonban nem gimnáziumi 

oktatásra íródott, a felső tagozat számára két könyvsorozat kapható. Így tehát a gimnázium 

első két osztályában a saját magunk által összeállított anyagból tanítunk, amely az évek során 

könyvvé állt össze. A harmadik és a negyedik osztályban az Akadémiai Kiadó Halló, itt 

Magyarország című könyveiből tanítunk, amelyek azonban egy adminisztrációs hiba miatt 

lekerültek a tankönyvlistáról, így könyvtári példányokból folyik a tanulás, vagy tanulóink a 

könyvet saját költségen vásárolják meg. 

A felső tagozaton az általános témák tanítására, valamint a nyelvhelyesség és szókincs 

fejlesztésére a Debreceni Nyári Egyetem Hungarolingua 3 című könyvét használjuk. A 

beszédértés és a szövegértés fejlesztéséhez ugyanennek a kiadónak a Fülelő és Szemezgető 

című könyveit, a nyelvtan elmélyítésére pedig az Igék címűt használjuk. Az irodalom 

tanítására a listán nincs tankönyv. Magyar állami segítséggel kapjuk meg a Haza a magasban 

című könyvet (Alföldy Jenő–Bakos István–Hámori Péter–Kiss Gy. Csaba: „Haza a 

magasban” – Magyar Nemzetismeret 1–2. Bp., Antológia Kiadó 2002), amely a külhoni 

magyar diákok számára készült, és az interneten is hozzáférhető 

(http://www.nemzetismeret.hu). Az olvasandó művek kiválasztása az adott szaktanár feladata, 

erre vonatkozóan a tanterv nem tartalmaz konkrét előírásokat. Természetesen a tanár feladata 

a művek értelmezéséhez szükséges elsődleges irodalom biztosítása is. 

A tanítás során minden nyelvtanár találkozik a heterogén csoportokból eredő 

többletkihívással, viszont örömmel tölt el minket az a tény, hogy a magyar nyelv presztízse 

érezhetően megnövekedett, és bízunk benne, hogy ez a jövőben is megmarad. Sikernek 

könyvelhető el az is, hogy a gimnázium végzett diákjai közül többen a magyar nyelv ápolását 

hivatásuknak választják, és remélhetőleg hozzájárulnak ahhoz, hogy a burgenlandi magyarság 

mint népcsoport fennmarad, és nyelve, kultúrája tovább él. 

 

Die Rolle der ungarischen Sprache im Zweisprachigen Bundesgymnasium Oberwart 

LÍVIA PATHY 

Die ungarische Sprache wird im Burgenland in manchen Ortschaften als 

Volksgruppensprache gesprochen, größere Motivation zum Ungarisch lernen bedeutet aber 

der wirtschaftliche Vorteil. Im Zweisprachigen Bundesgymnasium Oberwart besteht seit 

1992 die Möglichkeit diese Sprache als Unterrichtssprache bis zur Matura zu lernen. Das 

Interesse für Ungarisch ist besonders nach 2004 gestiegen. Heutzutage lernen außer den 
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Volksgruppenangehörigen und Migrantenkindern auch immer mehr Personen ohne 

ungarischen Hintergrund diese Sprache. Neben dem Sprachunterricht wird in fast jedem 

Gegenstand zweisprachiger Unterricht erteilt. So sind die Absolventen und Absolventinnen 

der Schule für die Herausforderungen unserer Zeit besser gerüstet und werden aufgrund ihrer 

Sprach- und Kulturkompetenz zu Brückenbauern im heutigen Europa. 
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Nyolc év a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium nyelvi közegében 

 

HORVÁTH EVELIN ANNA 

 

Bevezetés 
Dolgozatomban szeretném megosztani az olvasóval a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi 

Gimnázium nyelvi közegében töltött nyolc év tapasztalatait. Ebben a gimnáziumban a 

nyelvoktatás többek között azért különleges, mert a diákok különböző nyelvi háttérrel és 

kompetenciával érkeznek az iskolába. A célhoz, azaz a magyar nyelv és kultúra ismeretéhez 

vezető utat a saját osztályom példáján keresztül mutatom be. 

 

Magyartanítás a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumban 

Az 1999-es osztály 20 diákkal indult. Ebből a magyar anyanyelvű és állampolgárságú diákok 

száma 2 (egyikük én voltam). 4 diák magyar anyanyelvű és/vagy származású volt, 4 német 

anyanyelvű, de magyar elődökkel rendelkezett, de ők maguk már nem beszélték a nyelvet. A 

többieknek a magyar nyelv teljesen idegen volt. Körülbelül ugyanez volt jellemző az előttünk 

és az utánunk lévő évfolyamokra is. Egy ilyen nyelvileg vegyes osztály a nyelvtanárok 

számára komoly kihívás, hiszen erre az esetre kifejlesztett tankönyvek nem léteznek, 

tanáraink csak a saját kreativitásukra hagyatkozhattak, és sok esetben hagyatkoznak mind a 

mai napig is. Ennek viszont voltak előnyei is: nem lineárisan haladtunk egy könyvvel, így az 

órák nem váltak monotonná, az anyag mindig változatos volt: tanultunk Magyarországon 

használatos tankönyvekből, idegen nyelvűeknek készült magyar nyelvkönyvből, magyar 

újságokból stb. 

Az alsó tagozatban, a nagy nyelvi szintkülönbségekre való tekintettel a magyar 

anyanyelvűek a magyar órán külön feladatokat kaptak; a tanár felváltva foglalkozott a nem 

magyar anyanyelvűekkel és a magyar anyanyelvűekkel, és ügyelt arra, hogy mindenki a 

nyelvtudásának megfelelő feladatot kapjon. A hangsúly ekkor elsősorban a nyelvtanon és a 

szókincsbővítésen volt, de fejlesztettük a hallás- és a szövegértést, valamint a szövegalkotást 

is. 

A felső tagozatban a diákok már nincsenek csoportokra osztva, az oktatás egységes, a 

nyelvi kompetencia viszont még nem. Ezekben az években a hangsúly egyértelműen a hallás- 

és a szövegértésre, illetve a szövegalkotásra tevődött. Az általános társalgási témák mellett 

(mint például a környezetszennyezés) magyar irodalommal is foglalkoztunk: regényeket, 

verseket, novellákat olvastunk olyan íróktól és költőktől, mint Mikszáth Kálmán, Márai 

Sándor és Örkény István. Ezen szerzők művei az érettségi tételek között is szerepeltek. 

Megfigyeléseim szerint a nem magyar anyanyelvűek is szívesen olvastak magyar irodalmat, 

sokszor összehasonlították a némettel. Gyakran előfordult, hogy órán kívül is megvitattunk 

egy-egy művet az osztályban. 

A nyelvtanra olyankor tértünk vissza, ha az egy házi feladat vagy egy dolgozat során 

komolyabb gondot okozott. 

A kétnyelvű tanórákon, mint a földrajz vagy a fizika, a legfontosabb kifejezéseket mindkét 

nyelven ismernünk kellett, a tanárok felváltva magyarázták az anyagot magyarul és németül, 

a feleltetés és a dolgozatírás pedig szintén két nyelven folyt. 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy voltak olyan tanáraink, akik magyar anyanyelvűek 

voltak és Magyarországról jártak át tanítani, illetve akik Burgenlandból származtak, és az 

ottani tájszólást beszélték. Mára viszont már ott tart az iskola, hogy egykori diákok végzik itt 
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tanári gyakorlatukat, akik azért hallgattak magyart az egyetemen, hogy ők is kétnyelvűen 

taníthassanak. 

A szóbeli érettségi a kijelölt tantárgyakból két nyelven folyt, a két tételkérdés közül az 

egyiket magyarul kellett megválaszolni az adott tárgyból. Ami véleményem szerint leginkább 

elősegítette a nyelvtanulást, az az osztály vegyes összetétele volt. Eleinte inkább a magyar 

anyanyelvűek élvezték ennek előnyeit. Magam is rá voltam kényszerítve, hogy németül 

beszéljek, ezért viszonylag hamar elsajátítottam a nyelvet. Egy idő után osztálytársaim egyre 

többször kezdeményezték, hogy magyarul beszéljünk, ennek ellenére a szünetekben a 

domináns társalgási nyelv a német volt, mivel sok mindent egyszerűbb volt így megbeszélni. 

Kódváltás általában a témától függően történt: a családomról például inkább magyarul 

beszéltem, hiszen otthon is ezt a nyelvet használtuk; ha a magyarórai tananyagról volt szó, 

szintén magyarul beszéltünk. 

Az évek során egyre többet társalogtunk magyarul, de soha nem annyit, mint németül. 

Ennek inkább praktikus, semmint kulturális okai voltak, mert ha esetleg egy horvát 

évfolyamtársunk jelenlétében folyt a társalgás, nem akartuk kirekeszteni a beszélgetésből. A 

környezetünkben is leginkább németül beszéltünk, ezért egyszerűbb volt így megszervezni a 

dolgokat. 

Érdekes jelenség, hogy a magyar anyanyelvűek egymás közt soha nem használták a 

németet, a német anyanyelvűek viszont nemegyszer próbálkoztak egymással magyarul 

beszélni. A kódválasztás viszont legtöbb esetben tudatos volt: elsősorban nem azért beszéltem 

magyarul a németajkúakkal, mert így volt természetes, hanem mert így lehetőségük nyílt a 

nyelvi fejlődésre. A német nyelvhasználat alatt legtöbb esetben a burgenlandi német tájszólás 

értendő. A németórán kívül, ahol kötelező volt az irodalmi németet használni, szinte mindig 

tájszólásban beszéltünk, mely a nyelvnek egy sokkal személyesebb árnyalata, osztálytársaim 

otthon is így beszéltek. Azok, akik otthonról hozták magukkal a magyart, leginkább a 

burgenlandi magyart, azon belül is a felsőőri tájszólást beszélték. 

Volt olyan erdélyi osztálytársnőm is, aki még valóban ízesen beszélt magyarul. Az 

osztályunk heterogén összetétele miatt a magyar nyelvnek valószínűleg sokkal több rétegét 

ismertem meg, mint arra bármely magyarországi iskolában lehetőségem nyílt volna. Én 

személy szerint nem sok mindent vettem át a burgenlandi magyar tájszólásból, ez fordítva 

viszont sokkal inkább jellemző volt. A népcsoporthoz tartozó osztálytársaim a magyarnyelv-

órákon és az irodalmi nyelvet beszélő osztálytársainkon keresztül egyre inkább átvették az 

irodalmi nyelvet, viszont beleépítették a saját szókincsüket is. A nyelvhasználat 

természetesen nem volt teljesen homogén; ha tudtam, hogy diáktársam nem ismer egy szót 

magyarul, miközben magyarul beszélgetünk, németül mondtam. Mikor a német anyanyelvű 

osztálytársamnak nem jutott eszébe egy szó magyarul, akkor annak német megfelelőjét 

használta. Ez fordított esetben nem fordult elő, a német beszédbe nem nagyon kevertünk 

magyar szavakat, inkább körülírtuk a mondanivalót. 

 

A nyelvi fejlesztés lehetőségei 

A gimnáziumban tanuló diákoknak számtalan lehetőségük nyílik nyelvtudásuk fejlesztésére 

különböző tanulmányi és osztálykirándulások, illetve rendezvények keretében. A nyolc 

gimnáziumi év során minden osztály kétszer egy hétre Magyarországra utazhat, hogy 

anyanyelvi környezetben is kipróbálhassa nyelvismeretét. Osztályunk először az alsó tagozat 

második osztályában volt Tatán ilyen nyelvi és sporthéten. Tatán van a gimnázium egyik 

partneriskolája, ezért délelőttönként részt vettünk a tanításban, délután pedig sport- és 
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kulturális programokat szerveztek nekünk. Azok, akik még nem jártak Magyarországon, vagy 

eddig nem mertek beszélni, ekkor kipróbálhatták tudásukat, felmérhették, mire jutnak vele, és 

megtapasztalhatták, hogyan beszélik a nyelvet az osztálytermen kívül. A második nyelvi hétre 

a felső tagozat hatodik osztályában került sor: Siófokra és Budapestre utaztunk. A fejlődés 

észrevehető volt: mindenki sokkal bátrabb és felszabadultabb volt, nem féltek használni a 

nyelvet, könnyebben ismerkedtek. Ez a viselkedés- és nyelvhasználatbeli változás 

természetesen többek közt a kor és a nyelvtudás fejlődésének függvénye is. 

Az iskolában évente megrendezésre kerül a idegen nyelvi verseny, ahol szóbeli és szöveg-

, illetve hallásértési képességeiket tehetik próbára a diákok. Az iskola tanulói minden évben 

szép eredményeket érnek el, és ez a fiatalabbakat és az osztálytársakat is motiválja a 

részvételre. 

Hasonló rendezvény a keleti nyelvek szónokversenye, ahol a diákok a magyar nyelvtudás 

mellett retorikai képességeiket csillogtathatják meg. Az itt elért sikerek a magyar nyelv iránti 

érdeklődést szintén pozitív irányba befolyásolják. Ezek a versenyek nagyon fontosak, kihívást 

jelentenek mindenki számára, mérhetővé teszik a nyelvtudást. Felsőőrön szintén évente 

megrendezik a magyar vers- és mesemondóversenyt, valamint Bécsben is lehetőség van egy 

magyar versmondó versenyen való részvételre. Azonban az iskolán belüli rendezvényeknek is 

legalább ilyen fontos szerepük van a nyelvtanulásban. Minden jeles napon (március 15-én, 

illetve október 23-án) tartottunk egy kis megemlékezést, melyen partneriskolánk, a 

szombathelyi Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola diákjai is 

részt vettek, máskor pedig mi vendégeskedtünk náluk. 

Léteznek különböző szakkörök is, melyek a magyar nyelvtanulást támogatják. Ilyen 

például a fordítóműhely, ahol a diákok németről magyarra, illetve magyarról németre 

fordíthatnak. Több határon átívelő projektben is részt vettünk különböző témákban, mint a 

Fertő-tó világörökséggé nyilvánítása, vagy a vasfüggöny hatásának kutatása a határ két 

oldalán. Az iskolaújság is többnyelvű, a magyar cikkeket szintén diákok írják. A 

gimnáziumban működik egy magyar nyelvű színjátszó kör, mellyel színpadra vittük Déry 

Tibor „Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról” című művét, valamint István király 

történetét. Ezeket a darabokat Ausztriában és Magyarországon is nagy sikerrel adtuk elő. 

 

Összegzés 

A diákoknak rengeteg lehetőségük adódott magyar nyelvtudásuk fejlesztésére. Osztálytársaim 

kivétel nélkül úgy vélekednek, volt értelme magyarul tanulni; megismerték, megértik a 

szomszéd ország nyelvét és kultúráját. A legtöbben továbbtanulásuk során nélkülözik a 

magyar nyelvet, de biztosak benne, hogy nyelvtudásuknak munkájuk során hasznát veszik 

majd. Erdélyi osztálytársnőm egy ösztöndíjprogram keretében Magyarországon tanult tovább. 

Egy másik osztálytársnőm nemzetközi közgazdaságtant hallgat Bécsben, magyar 

nyelvkombinációval. Egy harmadik pedig földrajz–fizika szakos tanár szeretne lenni, hogy 

két nyelven oktathasson majd egykori gimnáziumában. Sokat tanultam a saját 

anyanyelvemről azáltal, hogy megtanultam egy idegen nyelvű szemével látni. Észrevettem, 

hogy ami számomra természetes, az másoknak nehézséget okoz. 

Az együtt töltött nyolc év alatt nem csak a nyelvet tanultuk meg, más, sokkal gazdagabb 

rálátásunk lett a világra, megtanultuk elfogadni és effektíven használni a diverzitást. Büszke 

vagyok rá, hogy nyolc évig tagja lehettem ennek a különleges közösségnek. 
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8 Jahre im sprachlichen Umfeld des Zweisprachigen Bundesgymnasiums Oberwart 

EVELIN ANNA HORVÁTH 

Das Zweisprachige Bundesgymnasium Oberwart ist eine einzigartige Institution: Sie ist durch 

ihre ungarische und kroatische Sprachabteilung der Vermittler der pannonischen Kultur im 

Burgenland. Der Sprachunterricht des Gymnasiums ist unter anderem auch deshalb 

außerordentlich, da die Schüler die Schule mit unterschiedlichem sprachlichen Hintergrund 

und unterschiedlicher Sprachkompetenz beginnen. Dies ist für das Lehrpersonal eine große 

Herausforderung, da für solche Situationen keine speziellen Schulbücher entwickelt wurden, 

die Lehrenden können sich nur auf ihre eigene Kreativität verlassen. In meiner Präsentation 

möchte ich meine Erlebnisse und Erfahrungen von 8 Jahren in diesem Gymnasium mit dem 

Publikum teilen, mit besonderem Augenmerk auf folgende Themen: was hat die Wahl der 

Schule beeinflusst, die Entwicklung der Sprachkompetenz der Schüler, Code-switching unter 

den Schülern, Zweisprachigkeit in den Unterrichtsstunden. 
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Ahogy a szigetiek beszélnek 

 

ZSÓTÉR IRIS 

 

Sziget 
Őrisziget (Siget in der Wart) Burgenland tartomány legkisebb, sajnos közigazgatásilag már 

nem önálló magyar települése, 280 lélekszámú magyar–német kétnyelvű lakossal. Szülőfalum 

Sziget, ahogy itt nálunk mindenki nevezi. Édesanyám burgenlandi magyar, édesapám 

burgenlandi horvát, így ebben a vegyes nyelvi családban felnőve két népcsoportnyelvet 

sajátíthattam el. Ezért is nagyon fontos számomra, hogy ezt a nyelvi örökséget kutassam. A 

következőkben bemutatom szülőfalum nyelvjárási sajátosságait. Mivel a magyar nyelv a 

nyelvterület legnyugatibb vidékén is évtizedek óta erősen háttérbe szorul, így anyanyelvemet 

talán utolsó pillanatban írom le. 

 

Az őrvidéki magyar nyelvváltozat besorolása a magyar nyelvjárások közé 

A felsőőrségi magyar nyelvváltozatot a nyugati nyelvjárásterülethez sorolják (Kálmán 1977: 

69), illetve nyugati nyelvjárástípusként említik meg (Szabó 1991: 113). Imre Samu Felsőőr 

környéki magyar nyelvjárásszigetként említi meg, de nála is olvashatjuk, hogy a „[…] 

nyelvjárás több közös vonást mutat az északnyugat-dunántúlival, elsősorban a Kőszeg–

Szornbathely vidékivel […]” (Imre 1971b: 366–367). Felsőőr és környéke jellegzetes helyi 

dialektuscsoportot képez, mivel már évszázadok óta más nyelvekkel (német, horvát, romani) 

van körülvéve. 1921-ben az anyaországtól is le lett választva. E külső nyelvszigeten az 

asszimiláció és a nyelvcsere igen nagy tempóban halad előre. A felsőőrségi magyar 

települések közül némelyik már teljesen elnémetesedett, például Vasjobbágyi (Jabing), így 

magyarul beszélő őslakosságot ma már csak Felsőőrben (Oberwart), Alsóőrben (Unterwart) 

és Szigetben találunk. 

 

A Felsőőrség három magyar településének nyelvváltozata 

Folyamatosan tapasztalom (vö. Imre 1971a: 15), hogy a három egymás szomszédságában 

lévő magyar községben – Szigetben, Alsóőrben és Felsőőrben – nem beszélik egyformán a 

magyar nyelvet, hanem léteznek különböző nyelvváltozatok: „Őrisziget nyelvjárása hangtani 

tekintetben egyébként mintha más téren is némileg közelebb állna a zalai-vasi sajátságokhoz, 

mint Felsőőré és Alsóőré […]” (Imre 1971a: 15). Ezt a tényt az idevalósiak is vallják, nem 

ritkán hangzik el a következő mondat: Szigetbe beszílik legszebben a magyart. 
 

A hangrendszer 

Az őriszigeti nyelvjárás hangrendszere azonos az alsóőrivel (lásd 1. táblázat). 

A dzs fonéma Szigetben és Alsóőrben leginkább idegen szavakban hallható (pl.: 

dzsungel), Felsőőr hangrendszerében a gy, ty fonémák helyett dzs, cs fordul elő (pl.: apcsa = 

apja, bordzsu = borjú, dzsapcsi = gyapjú, dzserëk = gyerek, irdzson = írjon, kucsa = kutya 

stb.), viszont a realizációk közötti átmeneti jellegű, előrébb, illetve hátrébb képzett hangok is 

használatosak (Imre 1971b: 367). 

A középső nyelvállású hosszú magánhangzók ó, ő, é nyitódó típusú kettőshangzókban (õ, 

´, Ì) realizálódnak (pl. f´d = föld, hajõ = hajó, jõ = jó, kÌz = kéz, ´g = üveg, ´r = 

Felsőőr). Ez a jelenség a nyugati nyelvjárástípusban mindenhol megfigyelhető, a felsőőrségi 



  

417 

 

nyelvjárásban viszont a nyelvkontaktus (elsősorban a helyi német tájszólás) eredményezte, 

hogy a monofthongusok kölcsönszavaknál találhatók (pl.: dózni = konzervdoboz, hőd = hős, 

védër = zivatar, vőt = világ). 

A kettőshangzók közül még í- és Ç-féle hangok jelentkeznek (al > í, el > Ç; a > í, 

e> Ç). 

 

1. táblázat 

Az őriszigeti nyelvjárás mássalhangzórendszere 

 

 
 

2. táblázat 

Az őriszigeti nyelvjárás magánhangzórendszere 

 

 
 

 

A hangtani jelenségek 

A szigeti nyelvjárást a következő hangtani sajátosságokjellemzik: 

 kétféle e hang: e és zárt ë megkülönböztetése (pl.: Ambër, Amënt ~ Almënt, kAndër, 

lëhet) – a nyílt A nyíltabb, mint a köznyelvben, a palóc és a tiszai nyelvjárásban 

(Kálmán 1977: 69) [nyílt A Alsóőrben és Felsőőrben nem tapasztalható]; 

 egy-két morfémában az a fonéma helyén í ~ ÷ kettőshangzók mutatkoznak (pl.: fí, 

mí, íddig, írra, píd, ÷kkor = néha) [de: akkor, bakk, fal, ha, hal, hat, pap, vas 

stb.]; 

 az al hangkapcsolatban a magánhangzó zártabbá válik, és az l helyett í ~ ÷ ~ õ 

kettőshangzók jelentkeznek (pl.: osztín = asztalon, oszt÷ra = asztalra, csít = 

csalt, mëkhí, típ, õma, õmárium = almárium / szekrény); 
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 e fonéma helyén néha Ç ~ Î kettőshangzók találhatók (pl.: kezivÇ, legÇtet, nyÇt, 

rëggÇ); 

 bizonyos morfémákban i, illetve le helyén je hangkapcsolat található (pl.: je, jeesëtt, 

jemënt, jemísz, jetëszëm); 

 irodalmi nyelvi hosszú ú, ű, í helyén általános a rövid u, ü, i magánhangzó (pl.: husz, 

kut, ut, füz, tüz, tiz, viz); 

 kismértékű ö-zés (pl.: bötü, böcsület, fölh´, föst, köll, összö); 

 az irodalmi nyelvi e ~ ö-ző párok helyett csak ö-s alakok használatosak (pl.: mögé, 

mögött, söpör, vödör, vörös) [kivétel: az Alsóőrből származó Sepër családnév]; 

 az -l igerag előtt nem jelentkezik asszociatív ö-zés, és az -l pótlónyúlás nélkül kiesik 

(pl.: ëszë, vüszö); 

 erős í-zés (pl.: ígëtt, kík, líp, nígy, níz, píz = pénz, rít, szílë, szíp ~ szip); 

 hosszú í helyett gyakran rövid i mutatkozik, főleg hangsúlytalan helyzetben (pl.: firisz, 

föstik, idës, keritis, ´risztik, kisir, kökin, kötin, legin, nigy, penisz = penész, szëgin); 

 a -ség képző í-vel jelentkezik (pl.: beteksígë, egissígëd, felesíg); 

 zárt < ~ ā ismeretlen; 

 á utáni = ~ a-zás jellemző, a szó végén ingadozás megfigyelhető (pl.: házb=, ház=, 

láb=, látty=, szár6d ~ szár=d, várgy=, várn=k); 

 a -va/-ve igenévképzőben í ~ Ç kettőshangzók mutatkoznak (pl.: fogví, ködvÇ); 

 a -val/-vel rag Ç kettőshangzóban, illetve jA palatális változatában realizálódik (pl.: 

autovÇ, fijájA, hamuvÇ, kapájjA, kűvÇ, lábjA, tavaszjA, tehenëkjA) [de: velem ~ 

velëm, velë, velenk]; 

 irodalmi nyelvi ú, ű helyén gyakran õ ~ ´ kettőshangzók jelentkeznek (pl.: gyür´, 

kaszarõ, savanyõ, sür´, õcsõ); 

 irodalmi nyelvi e helyén szóvégen gyakran i mutatkozik (pl.: eki, epi, körti, fejszi); 

 felső nyelvállású rövid magánhangzó után az l kiesése hangsúlytalan helyzetben nem 

jár pótlónyúlással (pl.: csípünyi, mëgjavut, parancsusz, röpühet); 

 a -nál/-nél rag egyalakú (pl.: Annusná, Feriná, hászná); 

 a v hasonít, de nem hasonul (pl.: bërëdva, hadvan, ködvÇ, ödven, ragví); 

 a határozott névelő e, ez (pl.: e fijam, ez annyok); 

 a kijelentő mód jelen idejében az -unk/-ünk igerag -nunk/-nünk formában jelentkezik 

(pl.: ësznünk, isznunk, irnunk); 

 a birtokos személyragozás esetében az egy birtokot kifejező toldalékos alakokhoz járul 

az -ék toldalék – az egyes szám 3. személy kivételével (pl.: gyerëkëmÌk, 

gyerëkëdÌk, gyerëkeji, gyerëkünkÌk, gyerëkëtëkÌk, gyerëkjükÌk); 

 az infinitívusz nem mindig -ni, néha -nyi/-nya/-nyö alakban jelentkezik (pl.: annyi = 

adni, bAszinyi = beszélni, fizëtnyi = fizetni, innya = inni, írnya = írni, mënnyi = 

menni, tënnyi = tenni, válaszúnyi = válaszolni); 

 a nyelvjáráson belül igen gyakran használnak német (pl.: hëccsëdli = csipkebogyó), és 

kisebb mértékben horvát jövevényszavakat (pl.: murkony = sárgarépa). 
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Különbségek az alsóőriek, felsőőriek és szigetiek nyelvében 

A három magyar község nyelvjárása „[…] nyelvileg nem egységes, sőt nagyon is feltűnő 

jellegzetességek határolják el őket egymástól” (Imre 1977: 367). 

 Felsőőr hangrendszerében gy, ty fonéma helyett még ma is dzs, cs hallható (pl.: ádzs = 

ágy, acsa = atya, dzsalog = gyalog, dzsërë = gyere stb.), illetőleg használatban 

vannak a tipikus realizációk közötti átmeneti jellegű, előrébb, illetve hátrább képzett 

hangok is. Alsóőrön és Szigeten ezek nem fordulnak elő. 

 Felsőőrben a j-zés jellemző, az l + j hangkapcsolat megoldása is következetesen jj (pl.: 

bejjebb, hüjje); Alsóőrben részben és Szigetben kizárólag l-ezés létezik (bellebb, 

csak Szigetben: hüle). 

 Alsóőrben az a fonéma illabiális realizációja á előtti szótagban található (pl.: k™sszába 

: kassza, k™pál : kapa, l™pát, m™ár : madarat stb.). A másik két helyen ez nem 

alakult ki, ez csak Alsóőr sajátsága. 

 az á utáni o-zás szó végén Felsőőrben gyenge; a másik két községben meglehetősen 

erős. 

A legnagyobb különbségek a kiejtésben vannak. Ez a tény nagyon érdekessé teszi a 

felsőőrségi helyi nyelvváltozatokat a magyar nyelvjárások körében. Ezért is fontosnak tartom 

Sziget nyelvjárásának pontosabb leírását folytatni – amíg ez lehetséges, és a 

faluközösségünkben él az anyanyelvünk. A dolgozatomban főként Imre Samu A felsőőri 

nyelvjárás című művére támaszkodom, illetve szigeti példákon szemléltetem a változásokat. 

A német nyelv hatása rendkívül erős lett. A fiatalok egyre ritkábban beszélnek magyarul. A 

most 40 évnél idősebb burgenlandi magyarok legtöbb esetben még a családban és a 

szülőfalujukban el tudták sajátítani a magyart, és ők (kizárólag) nyelvjárásban beszélnek. A 

40 évnél fiatalabbak között kevesen vannak, akik domináns magyar nyelvű környezetben 

nőttek fel, és otthonról hozták a magyar nyelvtudásukat. Ebben a korcsoportban sokan értik, 

de nem beszélik a magyart. A magyarul beszélők közt a legtöbben már nem a helyi 

nyelvváltozatot használják, hanem az iskolában tanult irodalmi nyelvet. Az idősebbek ugyan 

még beszélik a helyi nyelvváltozatot, de egyre nagyobb mértékben vannak jelen a 

nyelvhasználatban az államnyelvi eredetű kontaktuselemek, amelyeket a beszélők magyar 

toldalékokkal látnak el. Az utóbbi évtizedekben teljesen megváltozott az életmód, s ennek 

következtében a szóhasználat is teljesen más, mint amilyen az eddig dokumentált nyelvjárási 

anyagban. Célom a továbbiakban egy olyan kutatást elvégezni, amely Őrisziget magyar 

lakosságának mai élőnyelvét mutatja be. 

 

IRODALOM 

Imre Samu 1971a. A felsőőri nyelvjárás. (Nyelvtudományi Értekezések 72.) Budapest: 

Akadémiai Kiadó. 

Imre Samu 1971b. A mai magyar nyelvjárások rendszere. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Kálmán Béla 1951. A mai magyar nyelvjárások. (Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek.) 

Budapest: Tankönyvkiadó. 

Kálmán Béla 1977. Nyelvjárásaink. Budapest: Tankönyvkiadó. 

Szabó Géza 1991. A magyar nyelvjárások. Budapest: Tankönyvkiadó. 

 



  

420 

 

So sprechen die Sigeter 

IRIS ZSÓTÉR 

Als Angehörige zweier bedeutender burgenländischen Volksgruppen ist es mir ein 

besonderes Anliegen, mich in meinen Forschungen dem ungarischen Dialekt meines 

Heimatortes Siget i.d. Wart zu widmen. Die im wahrsten Sinne des Wortes (sziget = Insel) 

ungarische Sprachinsel im Burgenland bildet gemeinsam mit den Nachbarorten Oberwart und 

Unterwart das heutige Zentrum der burgenland-ungarischen Bevölkerung. Die über mehr als 

ein Jahrtausend hinweg bewahrte ungarische Sprachtradition meiner Vorfahren ist aufgrund 

der sehr rasch voranschreitenden Assimilationseinflüsse akut vom Verschwinden bedroht. Es 

ist anzunehmen, dass wir uns bereits in der letzten Phase des Sprachwechsels befinden, 

weshalb ich bestrebt bin, die noch existierenden Sprecher meiner Muttersprache in ihrem 

Sprachgebrauch zu dokumentieren. In diesem Artikel sind die Eigenheiten des ungarischen 

Dialekts von Siget i.d. Wart angeführt. 
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Szövegértés és anyanyelvi kompetencia Lendván, Lentiben és Budapesten 

 

GASPARICS JUDIT 

 

1. Bevezető 
Tanulmányom egy többlépcsős kutatás első eredményeit mutatja be, melynek tárgya a 

szövegértés és az anyanyelvi kompetencia vizsgálata egynyelvű és kétnyelvű környezetben. 

2007 júniusában az I. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola (Dvojezična osnovna šola I 

Lendava) 9. évfolyamán a tanulók – kérésemre – magyar nyelvből egy feladatlapot töltöttek 

ki.
1
 A felmérésben 57 tanuló vett részt: a magyar anyanyelvű csoportban 14 (magyar1), a 

magyar mint második nyelv (a környezet nyelve; magyar2) csoportban pedig 43. A 

feladatlapok kitöltésénél nem voltam jelen, az iskolának ímélben küldtem el az anyagot, és a 

magyartanárok töltették ki a lapokat. A rendelkezésre álló idő egy tanóra volt. 

A magyartanároktól kapott előzetes információk alapján két különböző feladatsort
2
 

állítottam össze: az anyanyelvi csoportban O. Nagy Gábor Mi fán terem? című könyve 

nyomán egy szólásmagyarázatot kaptak a tanulók, majd a szöveg alapos elolvasása után 

válaszolniuk kellett négy kérdésre (Antalné Szabó–Raátz 2003: 64). Célom az volt, hogy 

felmérjem a lendvai diákok szövegértését. A második feladatban a mondatokba kellett 

megfelelő alakban beírni az igéket, illetve a főnevek esetében az esetragokat. Itt arra voltam 

kíváncsi, vannak-e nyelvjárási alakok, valamint más, a standardtól való eltérések. A harmadik 

feladatban saját magukról kellett írniuk a gyerekeknek: konkrétan arról, mivel töltik szívesen 

a szabadidejüket. Ezzel a fogalmazási készség tesztelése volt a szándékom. 

Kontrollcsoportnak a magyar–szlovén határ mentén, Lentiben választottam egy általános 

iskolát, s a kapott eredményeket egy fővárosi iskolával is összevetettem. A lenti Arany János 

Általános Iskola 41 végzős tanulója 2008 májusában mindkét feladatsort megoldotta. A 

feladatlapok kitöltésénél itt sem voltam jelen. A budapesti Raoul Wallenberg Humán 

Szakközépiskola és Gimnázium kilencedik évfolyamán 25 tanuló vett részt a felmérésben. 

Dolgozatom a kétnyelvű oktatás rövid áttekintése után az elvégzett kutatás egy szeletének 

bemutatására vállalkozik: a lendvai iskola magyar1-ben tanuló diákjainak válaszait mutatom 

be, összevetve a magyarországi kontrollcsoportok eredményeivel. 

 

2. Kétnyelvű oktatás a Muravidéken 
A muravidéki kétnyelvű oktatást az 1959/60-as tanévben vezették be, a közösség 2009-ben 

ünnepli az 50 éves évfordulót. Az 1990/91-es tanév azért számít mérföldkőnek a muravidéki 

kétnyelvű oktatásban, mert anyanyelvi és környezetnyelvi (második nyelvi) csoportok jöttek 

létre: vagyis magyar1 és magyar2, illetve szlovén1 és szlovén2 (Kolláth – megjelenés alatt). 

2002. május 15-én engedélyezték a 9 osztályos program bevezetését a muravidéki 

kétnyelvű általános iskolákban (Varga 2003: 118.). Az újonnan bevezetett program heves 

vitát váltott ki a közösségben, amit jól jelez az is, hogy a muravidéki kétnyelvű oktatás már 

több konferenciának a témája volt, valamint nagyon gazdag és friss a szakirodalma (vö. 

Bokor szerk. 1999; Ruda szerk. 2002; Kolláth 2005; Bernjak 2006: 114–129). 

 

3. A kutatás eredményei 

A magyar mint anyanyelv (magyar1) csoport anyagának értékelése és összevetése a lenti és a 

budapesti eredményekkel: 
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Lendván a magyar1-ben 14 tanuló, 11 fiú és 3 lány töltötte ki a tesztlapot, Lentiben a 41 

tanulóból 19 lány volt, 22 pedig fiú. Budapesten a 25 tanulóból 15 lány és 10 fiú.
3 

A 2.feladat bemutatása: Egészítsd ki a következő mondatokat! 

a) A Mindig én… (szokik) mosogatni mondatban Lendván 13 tanuló a magyar 

köznyelvnek megfelelő szoktam alakot írta, 1 tanuló pedig a Muravidéken (és a 

magyarországi hetési falvakban is) használatos, nyelvjárási alaknak tekinthető szokok alakot 

választotta. Lentiben és Budapesten minden tanuló a köznyelvi szoktam formával egészítette 

ki a mondatot. 

b) Hétvégén a nagymama… fociztam mondatban öten (35,7%) a (-val), ketten (14,3%) a (-

nál), öten (35,7%) a hasonult (-mal) esetragot és ketten (14,3%) a nagymamámnál alakot 

választották. A lenti diákok körében a leggyakoribb forma a nagymamánál és a 

nagymamámmal, mindkettő 12-szer szerepelt (29,3%), Budapesten a nagymamámnál formát 

hatan (24%), a nagymamámmal-t 14-en (56%) írták, igaz hét tanuló mondatában a 

toldalékolásnál nincs teljes hasonulás. 

c) Hol van Péter? Az iskolá… 

Kiegészítésként 13-an (93%) az írott standardnak megfelelő inessivusi (-ban) esetragot írták 

(hárman közülük két n-nel), és csak egy tanuló írta a (-ba) alakot. Lentiben 37-en (90,3%) 

használtak inessivust, a fővárosban 23-an (92%), és csak egy diák választotta a (-ba) alakot. 

d) …! (lassít) Nem látod, hogy előttünk megy az autó! Ennél a feladatnál azt vizsgáltam, 

vajon találok-e olyan megoldást, ahol a -t végű ige felszólító módjában nem affrikáció, hanem 

spirantizáció történik, mint pl. a füssek és a javissa esetében (Bokor 2007: 23), ami a 

muravidéki nyelvjárás egyik jellegzetes vonása. Ilyen megoldás nem született. A lassíts! ige 

helyesírási változatai a következők voltak: lassíts (hatszor fordult elő), lassits (5), lassitsz (1), 

lassics (1), egy választ pedig nem tudtam elolvasni. A kontrollcsoportok esetében nyelvjárási 

alakkal nem találkoztam, helyesírási szempontból itt is több változat született; Lentiben: 

lassícs (1), lassítcs (2), lassits (2), lasíts (1) és Budapesten: lassits (5), lasíts (2), lassics (1). 

e) Német… feleltem. Ebben a mondatban azt vizsgáltam meg, találok-e példát 

morfoszintaktikai kontaktusváltozóra
4
, ami szintén része a muravidéki magyar 

nyelvváltozatnak, és a környezetnyelvi csoportban egy helyen elő is fordult. A 14 válaszban 

erre nem találtam példát, 13 standard megoldás született, Lentiben és Budapesten 23-an írták 

a -ből ragos szóalakot. 

f) Péter… találkoztam. Ebben a példamondatban helyesírási szempontból két megoldás 

adódott. A kiegészítés mindig a (-vel) raggal történt: Péterrel (9), Péterel (5). Lentiben 38-an 

írták helyesen, Budapesten 19-en. 

 

4. Összegzés 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az egynyelvű és a kétnyelvű környezetben a magyart 

anyanyelvként tanuló gyerekek mondatkiegészítése egymáshoz hasonló eredményeket mutat, 

helyesírási szempontból is ugyanazok a szavak okoznak problémát. Nagy eltéréseket a 

fogalmazásokban találtam, de ez már egy következő írás tárgya lesz. 

 

JEGYZETEK 
l Ezúton is köszönöm a lendvai és a lenti iskola igazgatóinak, hogy lehetővé tették a felmérést, Zágorec-

Csuka Juditnak, Keszthelyiné Olasz-Szabó Tímeának és a magyartanároknak, hogy segítségemre voltak. 

A feladatlapok értékeléséhez és a továbbgondoláshoz nyújtott segítségért Kolláth Annát illeti köszönet. 
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2 Terjedelmi korlátok miatt nem tudom mellékelni a teljes kérdőívet, de szívesen elküldöm minden 

érdeklődőnek ímélben (gasju@freemail.hu). 3 A szociolingvisztikában alaptételnek számító azonos 

létszámú csoportok összehasonlítása sajnos nem sikerült, mert Lendvára, az anyanyelvi csoportba 

összesen 14 tanuló járt. 
4 A morfoszintaktikai kontaktusváltozókat (azok a nyelvi változók, amelyeknek egyik változata 

kontaktusváltozat) többnyire a beszélők figyelmetlenségével vagy külső (idegen, szlovén) nyelvi hatással 

magyarázza a muravidéki szakirodalom, de Kolláth Anna stabil kontaktusjelenségnek tartja őket, pl.: 

németből vizsgázik: németnél vizsgázik (Kolláth 2005: 95). 
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Textverstehen und Muttersprachkompetenz in Lendava, Lenti und Budapest 

JUDIT GASPARICS 

Im Juni 2007 habe ich in der Zweisprachigen Grundschule Nummer 1 in Lendava 

(Slowenien) eine Untersuchung in der neunten Klasse durchgeführt, wo Ungarisch als 

Muttersprache und als zweite Sprache unterrichtet wird. Die Aufgaben waren komplex: ich 

habe das Textverstehen, die Aufsatzfertigkeit und die Kommunikationsfertigkeit untersucht. 

Als Kontrollgruppe habe ich die Schüler der achten Klasse der Janos Arany Grundschule in 

Lenti (Ungarn) und die Schüler der neunten Klasse der Raoul Wallenberg Human 

Fachmittelschule und Gymnasium in Budapest gewählt, die die Teste im Frühling 2008 gelöst 

haben. 
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A LINEE projekt rövid bemutatása 

 

FENYVESI ANNA 

 

1. A LINEE projekt 
A LINEE (Languages In a Network of European Excellence), azaz „Nyelvek az Európai 

Kiválóság Hálózatában” nevű projekt az Európai Unió által az FP6-os kutatástámogatás 

keretén belül támogatott „kiválósági hálózat” (network of excellence) típusú projekt 

(projektszám 028388). A projekt a konferencia idején félidejéhez közeledett, hiszen 2006. 

november 1-jén indult, és 4 évre, 2010. október 31-ig kapott támogatást. A projekt célja az 

európai soknyelvűség kutatása alkalmazott nyelvészeti és interdiszciplináris megközelítésben. 

A projekt 9 európai egyetem alkalmazott nyelvészi kutatócsoportjának együttműködésére 

épül, ezek a Berni Egyetem (Svájc), a Bécsi Egyetem (Ausztria), a Southamptoni Egyetem 

(Nagy-Britannia), a prágai Károly Egyetem (Csehország), a Bolzanói Szabadegyetem 

(Olaszország), a zágrábi Antropológiai Kutatóintézet (Horvátország), a müncheni 

Alkalmazott Nyelvészeti Egyetem (Németország), a poznani Adam Mickiewicz Egyetem 

(Lengyelország) és magyar részről a Szegedi Tudományegyetem (SZTE). A projekt 

koordinátora a berni Iwar Werlen, aki a projekt alapítójának, Peter Neldének 2007. augusztusi 

halála óta vezeti a projektet. Az SZTE részéről az Angol-Amerikai Intézet oktatói (túlnyomó 

többségükben alkalmazott nyelvészek) és az Angol Alkalmazott Nyelvészeti PhD-program 

diákjai vesznek részt benne, valamint egy „külsős”, budapesti nyelvész. A projektben 

jelenleg, a második projektév végén, a 9 tagú konzorcium társegyetemein kb. 75 kutató és 

PhD-hallgató dolgozik. A projektről bővebben a projekt honlapja (http://www.linee.info/) 

nyújt tájékoztatást. 

A projektben 4 tematikus területen és 3 szinten, azaz 12 alprojektben (vagy, a projekt 

terminológiáját követve, work package-ben, WP-ben) folyik a nyelvészeti kutatás. A 4 

tematikus terület a „Nyelv és identitás”, a „Nyelvpolitika és nyelvi tervezés”, a 

„Soknyelvűség és oktatás”, valamint a „Nyelv és gazdaság”. A kutatott 3 szint pedig az 

európai, a nemzeti és a regionális szint. A projektben az első 18 hónapos kutatási fázis 2006 

novemberétől 2008 áprilisáig tartott, május óta a második fázis tart. 

A jelen műhelybemutatóban a szegedi kutatók első kutatási fázisban elért eredményeiket 

mutatják be a LINEE projekt 3 alprojektjéből: Rabec István, Ódry Ágnes, Kiss Zsuzsanna 

Éva, Dégi Zsuzsanna és Szabó-Gilinger Eszter a „Soknyelvűség és oktatás” tematikus 

területének regionális szintjéről, az „Esettanulmányok a soknyelvű oktatásról regionális 

kontextusban” alprojekt eredményeiről, Don Peckham ugyanezen tematikus terület európai 

szintjéről, az „Angol és a soknyelvűség, vagy ’csak az angol’ egy soknyelvű Európában?” 

alprojekt eredményeiről, Balogh Erzsébet és T. Balla Ágnes pedig a „Nyelv és gazdaság” 

tematikus terület „Nyelvi sokféleség multinacionális nagyvállalatokban és helyi 

képviseleteikben” alprojekt eredményeiről szólnak beszámolóikban. 

 

2. Az „Esettanulmányok a soknyelvű oktatásról regionális kontextusban” alprojekt 

bemutatása 
Mivel a „Soknyelvűség és oktatás” regionális szintű kutatásáról 5 beszámoló is szól, a jelen 

bevezetőben ezen beszámolókhoz szeretnék közös bevezetőt is nyújtani. Ebben az 

alprojektben a szegedi nyelvészek a Bolzanoi Szabadegyetem kutatóival dolgoztak együtt, s a 
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közös kutatás Erdély, Vajdaság, Felvidék és az olaszországi Dél-Tirol régiókban folyt, az első 

három régióban a kisebbségi magyar, az utóbbiban a ladin oktatás sajátosságait kutattuk. 

Az alprojekt kutatási kérdései a következők voltak: 

(1) Mennyiben veszi figyelembe a mai oktatási rendszer a vizsgált csoportok nyelvi, 

kulturális, gazdasági és társadalmi szükségleteit? 

(2) Mi a mai oktatási rendszer kialakulásának történelmi háttere, és mennyiben vezethető 

vissza a kialakulása történelmi tényezőkre? 

(3) Milyen módszereket használnak az egyes oktatási rendszerekben a nyelvek tanítására? 

(4) Mennyire sikeresek a nyelvtanítás módszerei a soknyelvű kompetencia kialakításában? 

Az alprojekt jelen kötetben megtalálható előadásai leginkább két kérdéshez, az (1) és a (3) 

kérdéshez kapcsolódó adatokat elemeznek a konferencia fő témájának, a nyelvi 

ideológiáknak, attitűdöknek és nyelvi sztereotípiáknak a szempontjából. Az 5 beszámoló 

mindegyike az adatoknak ugyanarra a korpuszára épül: az alprojektben a magyar régióknak 

elkészített összesen 92 félig strukturált szociolingvisztikai interjúra (Felvidék n = 27, 

Vajdaság n = 23, Székelyföld n = 21, és Észak-Erdély n = 21), amelyeket a kutatók általános 

és középiskolákban, tömb- és szórványtelepülésen, kis- és nagyvárosokban 

iskolaigazgatókkal és tanárokkal készítettek. 

 

A brief introduction to the LINEE project 
ANNA FENYVESI 

This short paper introduces the “Languages in a Network of European Excellence” or LINEE 

project in general, and contextualizes the seven presentations (by Rabec, Ódry, Kiss, Dégi, 

Szabó-Gilinger, Peckham, and Balogh and T. Balla) which report on the results of the first 

phase of the LINEE project. LINEE is an EU funded project (FP6 project number 028388) in 

which sociolinguists and cultural anthropologists from 9 European universities study 

European multilingualism in an integrated way. The paper also discusses the structure of the 

project, and provides background information for the following five papers, which all report 

on results from the same Work Package (i.e. subproject) of LINEE, focusing on 

multilingualism and education among minority Hungarians in Romania, Serbia and Slovakia. 
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Nyelvi problémák a szlovákiai, romániai és szerbiai kisebbségi magyar oktatásban 

 

RABEC ISTVÁN 

 

1. Bevezető 
Előadásomban kisebbségi magyar környezetben pedagógusokkal készült interjúk 

korpuszának alapján áttekintem és csoportosítom a kisebbségi magyar oktatásban megjelenő 

nyelvi, nyelvből fakadó problémákat Romániában, Szerbiában és Szlovákiában, pontosabban 

a tágabb értelemben vett Erdélyben, Vajdaságban és Felvidéken.
1
 Elsősorban azokat a nyelvi 

problémákat veszem górcső alá, amelyek mindhárom fent említett régióban az adatközlők 

állításai szerint közösek. 

A kutatás során a nyelvi problémák nagy része azonosnak vagy hasonlónak mutatkozott. 

Ennek oka feltehetőleg a három régiónak a második világháború utáni nagyrészt azonos 

történelmi fejlődése, illetve maga a kisebbségi helyzet lehet. 

Mivel a terepmunkát Szlovákiában jómagam végeztem, ezért a közös nyelvi problémákat 

elsősorban a szlovákiai példákon keresztül mutatom be. A vizsgálat módszertana nem teszi 

lehetővé általános érvényű igazságok megfogalmazását, ezért megállapításaim csupán az 

adatközlőknek az interjú során elhangzott pillanatnyi véleményét tükrözik. 

A nyelvi probléma kifejezést a nyelvmenedzselés-elmélet megközelítéséből használom 

(vö. például Szabómihály 2005: 68; Lanstyák 2007: 199–198). A kétnyelvűségből, a 

kétnyelvű helyzetből fakadó problémát értek alatta, amely az oktatás valamelyik szintjén 

jelenik meg, és azt a tanárok (az adatközlőim) valamilyen akadályként, gondként észlelik. 

Három főbb problémakör köré csoportosítottam a kutatás során felmerült nyelvi 

problémákat: 

1. a centralizált oktatáspolitikából fakadó problémák; 

2. taneszközökkel, tankönyvekkel kapcsolatos gondok; 

3. a kisebbségi szemlélet hiánya. 

Ezek nem különálló problémakörök, egymással szorosan összefüggnek, csupán a jobb 

áttekinthetőség végett alkottam meg ezt a felosztást. 

 

2. A centralizált oktatáspolitikából fakadó problémák 

Mindhárom vizsgált régióban az oktatáspolitika centralizált. A tantervet és tanmenetet az 

abban kompetens minisztérium hagyja jóvá az iskolák számára. A tantervektől való eltérés 

csak kis mértékben engedélyezett. 

A központosítás elsősorban az államnyelv oktatásában jelenik meg problémaként. A 

tanárok véleménye szerint a centralizált oktatáspolitika nem veszi kellőképpen figyelembe, 

hogy a kisebbség az államnyelv ismerete tekintetében nem homogén tömb, egyes területeken 

– általában a nyelvhatár mentén – a gyerekek jobban beszélik az államnyelvet, hiszen van 

lehetőség annak mindennapi gyakorlására, azonban más területeken, ahol a mindennapok 

nem teszik ezt szükségessé, a gyerekek az államnyelvvel csupán az iskolában találkoznak. 

(1) Az X [város]-i
2
 gyerek eleve előnyben van, ugyanis az X [város]-i gyereknek megvan az 

alap szókészlet és van mire építeni. Ott, ahol a gyerek nem beszél, nincs olyan 
környezetben, mert honnan tanul meg szlovákul? Környezet, közeg, hallja, mondják 

körülötte. Y [falu], Z [falu], ott nem mondják, XX [kisváros]-ban se kell senkinek tudnia 

szlovákul, itt mindenki, a szlovákok is magyarul beszélnek. (Szlovákiai tanár) 
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Az előbbi problémával szorosan összefügg, hogy az oktatási rendszer feltételez bizonyos 

szintű államnyelvtudást már az általános iskola elkezdésekor, amely a fent említett okok miatt 

sok esetben problematikus. Az elsős tananyag pedig már erre a feltételezett nyelvtudásra épít. 

(2) Első órán elsőben szlovákból ez a téma: To je škola. Žiaci idú do školy. Čo držia v 

rukách? [Ez az iskola. A tanulók iskolába mennek. Mi van a kezükben?] Ki se tudja 
mondani a gyerek. Deti držia kvety. Komu darujú kvety? Darujú pani učiteľke. [A 

gyerekek kezében virág van. Kinek ajándékozzák a virágot? A tanító néninek.] Most ez 

mind idegen szó. Aztán még egy csomó szó van. De má csak ez: Deti sa tešia. [A gyerekek 

örülnek.] És ez mind különböző mondattípus. Itt tiszta idegen szó a gyereknek, és nem 

tudja, mit mond. És ezt egy hét alatt meg kell tanulni. Én berekedek, ahogy most is, a 

gyerek sír és katasztrófa (…) Ahelyett, hogy szépen megtanulnának tényleg úgy, ahogy az 
idegen nyelveken szépen bemutatkozni és vennék sorba, hogy mondattípusokat 

begyakorolnák, hogy az menjen. Hát nem megy. (Szlovákiai tanító) 

További nyelvi probléma a centralizáció kapcsán az állam nyelvének nem idegen 

nyelvként történő oktatása. Egy iskolaigazgató a következőképpen vall erről: 

(3) Ilyenek a tantervek, kollégák is panaszkodnak, szülőként ismerem. Úgy veszik, elsőtől 
már azt várják el, hogy a gyerek egy zseni. Nem úgy, ahogy az angol vagy németet kezdjük 

tanítani, hanem úgy, mintha azt már eleve tudná, pedig nem! Ennek ugyanúgy idegen 

nyelv. (Szlovákiai iskolaigazgató) 

Ugyanakkor az interjúkból nem derült ki, hogy maguk a pedagógusok és az iskolák 

fektetnek-e hangsúlyt arra, hogy a hatékonyabb államnyelvoktatás érdekében tényleg az 

államnyelv mint idegen nyelv eszköztárát vegyék alapul. Az állam nyelvének oktatásával 

kapcsolatban megfogalmazott válaszokból nem derült ki, hogy használnak-e pl. szintfelmérést 

az államnyelv tekintetében a tanévek elején; az államnyelvi órákon a csoportbontás, amely 

módszert szinte mindenhol alkalmazzák, mennyire veszi figyelembe a gyerekek nyelvtudását. 

Kevés kivétellel mindegyik tanár hangsúlyozta, hogy az államnyelv oktatásában nem a 

kommunikációra, hanem a nyelvtanra és az irodalomra helyezik a hangsúlyt. Így az 

államnyelv használata a mindennapokban nehézségekbe ütközik a diákok számára. 

(4) A gyerek bevágja, elmondja, aztán meg elfújta a szél. Ennek semmi haszna nincs. 
Bemagolják, de annak semmi értelme, mert beszélni nem fog tudni. (Szlovákiai tanító) 

 

3. Taneszközökkel, tankönyvekkel kapcsolatos gondok 
Az adatközlők véleménye szerint a tantervekben és tankönyvekben, amelyek szintén 

központilag vannak megadva, sok a tananyag, ráadásul ez a mennyiség nem a gyerek 

tudásszintjének megfelelően, bonyolult módon van megfogalmazva. Ez a probléma 

elsősorban az államnyelvű tankönyveket érinti, de a tanárok más tankönyveket sem találtak 

jónak. 

(5) Megterhelők ezek a könyvek. Tanítónak is. Ahhoz, hogy most a 45 percet úgy oszd be, 

hogy abból beszélgessél is valamit, végig is olvasd. A gyerek olvassa jobb esetben. Nem 
jut idő. (Szlovákiai tanító) 

A tankönyvek talán egyik legnagyobb problémája, hogy nem magyarok írják azokat. 

Ennek következménye egyrészt, hogy a könyvek példái távol állnak a kisebbség 

mindennapjaitól, ezért a gyerekek számára nehezebben feldolgozhatók, másrészt 

többségükben fordítások. Terminológiai szempontból nem mindig korrektek, ez komoly 

problémákat vet fel a szaknyelvek tekintetében (lásd pl. Mészáros 2005; Misad 2005). 
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A szakkifejezések korrigálása komoly többletmunkát jelent a pedagógusnak, különösen 

akkor, ha államnyelvi egyetemen szerezte diplomáját, vagyis a magyar terminológiát ő sem 

tanulta. 

Vannak olyan tankönyvek, elsősorban a szakmunkásképzők, de szakközépiskolák 

esetében is, amelyeket nem fordítanak le, mert nem „rentábilis” a fordítás, hiszen csak egy 

iskolában folyik az adott képzés magyar nyelven. Az egyik iskola igazgatója a következő 

példát hozta fel: 

(6) Például az új érettségi kapcsán új kiadványok – tesztkérdés-gyűjtemények szlovákul. 
Amikor az első ilyen megjelent, akkor beszéltem a szerzővel és megkérdeztem, hogy mikor 

lesz ez lefordítva magyarra? Nem lesz lefordítva, mert maguk csak 10%-ot képeznek, nem 

rentábilis. Dehogynem az, rögtön négy évfolyam veszi meg, az első adás gyorsan elfogy, 
aztán meg az elsősök megveszik minden évben. Aszondja, hogy meg kell tanulni szlovákul. 

Nem is gondolkodnak azon, hogy lefordítsák. Jó, hát ilyen, hogy riešte rovnicu [oldjátok 

meg az egyenletet], ezt minden magyar gyerek megérti, de mi van a szöveges példákkal? 

Azt becsületesen le kell fordítani. (Szlovákiai iskolaigazgató) 

Számos nyelvi probléma okozója, hogy kevés vagy alig van módszertani kiadvány az 

egyes tantárgyakhoz, a meglévők pedig rég elavultak. Sok esetben ez utóbbi vonatkozik a 

tankönyvekre is – a megrendelt új tankönyvek gyakran éveket késnek. 

(7) Ugyanúgy másodikosoknak tanítom a magyart, de olyan is volt, hogy elsősöknek, vagy 
esetleg más osztály […] összevont osztályban kellett magyart tanítani. […] ahhoz nincsen 

tankönyv. Valami régi kézikönyvünk van, amit már nem igazán használunk, mert az még 
olyan pioníros időből való. (Vajdasági tanító) 

 

4. A kisebbségi szemlélet hiánya 
A kisebbségi szemlélet hiánya elsősorban az állam oldaláról mutatkozik meg, hiszen sokszor 

csak látszólag veszi figyelembe az adott kisebbség emberi, nyelvi és politikai jogait. Az 

anyanyelvi oktatás feltétele biztosított, de annak körülményei és eszközei már kevésbé. Az 

előadásomban összegyűjtött nyelvi problémák többsége a kisebbségi szemlélet hiányára is 

visszavezethető. 

Ugyanakkor ez a szemlélet az interjúk alapján hiányzik a felsőoktatásból, leginkább a 

pedagógusképzésből. Az államnyelvű egyetemek és főiskolák a képzésben nem veszik 

figyelembe, hogy a diákok egy része magyar iskolákban fog oktatni. Nem készítik fel őket 

erre a helyzetre. Jelenleg ez a probléma részben megoldott, ugyanis mindhárom régióban 

biztosított a pedagógusképzés magyar nyelven is, azonban a kétnyelvűségi helyzetre történő 

módszertani felkészítés itt sem maradéktalan. 

(8) Nyitrán végeztem orosz–zenét, és mindent szlovákul kaptunk, úgyhogy aztán ide 

kerültem olyan kéréssel, hogy az orosz nyelvet magyar osztályokba tanítsam. Ezzel volt 
gondjuk a diákoknak. Nekem is könyveket kellett szereznem. Nem azt az irodalmat 

használtuk, amit mi középiskolában, úgyhogy hozzá kellett szokni ezekhez a 
tankönyvekhez, és persze saját magamat kellett, hogy bírjam itt a fordítást főleg ilyen 

lexikális dolgokat megnézni. (Szlovákiai tanár) 

Feltehetőleg ez lehet az egyik oka annak is, hogy a gyerekek többsége negatívan viszonyul 

az államnyelvhez, sokszor sikertelenek benne, ezért gátlások alakulnak ki bennük. Nem 

igazán kedvelik az államnyelvet, nem alakul ki ún. hozzáadó kétnyelvűség (vö. Kontra 2004). 

(9) Van három lányom. Nem szeretik tanulni, mert sok meg nehéz, sikertelenek benne. 
Nagyobbik ötödikes, és minden évben jár fürdőre, és abban a szlovák közegben ő 
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egyszerűen el van veszve. Hiába ő tanulja, hiába mi mondjuk, hogy de hát minden nap 

tanuljuk, mert az, ami a mindennapi kommunikációban van, az nincs. (Szlovákiai tanító) 

Ez az államnyelvhez való negatív viszonyulás az egyik oka (a gazdasági indok mellett) 

annak is, hogy többen döntenek nyelvi megfontolásból Magyarország mellett az iskola, illetve 

munkahely tekintetében. Otthon félnek a megszégyenüléstől hiányos nyelvtudásuk miatt. Erre 

a legjobb példa egy vajdasági pedagógus interjújában hangzott el: 

(10) Mert most sok gyerek olyan, hogy csak az miatt nem tud főiskolán továbbtanulni pl. 

egészségügyi pályán, mert nincs magyar nyelven. Főiskolára ugye nem tud elmenni. Vagy 
elmennek Szegedre, ahol magyarul van, vagy pedig nagyon sokan beírják a pedagógiát. 

Pedagógiai főiskolát, mert az van. És akkor egy egészségügyis elmegy óvónőnek. 

(Vajdasági tanár) 

 

5. Mit lehetne tenni? 
Az előadásban a kétnyelvűségi helyzetből fakadó nyelvi problémákkal, illetve azok 

lehetséges kiváltó okaival foglalkoztam. A problémák sorát végignézve felmerül a kérdés, 

hogy mit is lehetne tenni, hogyan lehetne megoldani ezeket. A megoldás elsősorban politikai 

döntések sora lenne. Sajnos a 2008 márciusában Szlovákiában elfogadott új oktatási törvény 

sem a megoldás felé mutat, hiszen nemhogy csökkenti, hanem inkább fokozza a 

központosítást a magyar iskolák tekintetében, a tankönyvek választását pedig tovább 

korlátozza. Pedig az interjúk tanárai megoldásként elsősorban az oktatás decentralizációját 

javasolták, miszerint nagyobb szabadságot kaphatnának maguk az iskolák, hogy a helyi 

viszonyoknak jobban meg tudjanak felelni, az esetleges helyi igényeket jobban ki tudják 

szolgálni. A megoldás felé vezető következő lépést pedig a megfelelően megírt, esetleg 

lefordított adekvát tankönyvek és módszertani kiadványok jelentenék, amelyek a 

kommunikációra épülnek. 
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Language problems in minority Hungarian education in Slovakia, Romania and Serbia 

ISTVÁN RABEC 

The paper gives a comprehensive overview and alignment of language problems in minority 

Hungarian education, which are present in Romania, Serbia and in Slovakia alike. The 

overview is based on interviews conducted with teachers in minority Hungarian settings. The 

language problems investigated here are centered around the following three issues: problems 

due to the centralized education policy, problems in connection with coursebooks and 

teaching implements, and finally the lack of minority approach. 
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„Mindenképpen az anyanyelve a legfontosabb…”: Kisebbségi magyar pedagógusok és az 

anyanyelvvel kapcsolatos ideológiák 

 
ÓDRY ÁGNES 

 

1. Bevezetés 

A kisebbségi magyar oktatás szerkezetét, típusát, kereteit elsősorban az adott ország 

nyelvpolitikája, az oktatási törvényei által biztosított lehetőségek szabják meg. Habár az 

ideológiák és a különféle nyelvpolitikák nem feleltethetőek meg egy az egyben egymásnak 

(Ricento 2000: 2), az ideológiák figyelembevétele nélkül a „nyelvpolitikát önmagában sosem 

érthetjük meg vagy elemezhetjük teljesen” (Ricento 2000: 7). Az ebben a szélesebb 

nyelvpolitikai és nyelvi ideológiai keretben oktató pedagógusoknak maguknak is vannak 

nyelvi ideológiái, melyek közvetlenül is hatást gyakorolnak a gyerekekkel való napi munkára, 

az adott iskola vagy osztály (anya)nyelvi oktatására, és ezen keresztül a település, a közösség 

„nyelvi életére”. Az ideológiákra jellemző, hogy „szorosan beágyazódnak az érintett 

közösségek gondolkodásába”, és befolyásolják a nyelvről való gondolkodását, illetve a nyelvi 

viselkedést (Lanstyák 2007b: 167), ezen túl pedig a pedagógus munkája során felmerülő 

kérdéseket és a válaszképp születő döntéseket, megoldásokat. Jelen írás ezeknek az 

ideológiáknak szegődik a nyomába. 

Az elemzés alapjául azok a tanárokkal és igazgatókkal készített félig strukturált interjúk 

szolgálnak, melyeket 2007 folyamán rögzítettünk Romániában, Szerbiában és Szlovákiában. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy kutatásunk elsődleges tárgya nem a nyelvi ideológiák 

elemzése volt, így az interjúkban expliciten nem esik szó ideológiákról. Kutatócsoportunkat a 

15. Élőnyelvi Konferencia témája „ihlette” arra, hogy a rendelkezésünkre álló adatokat ebből 

a szempontból is megvizsgáljuk. Ez azonban bizonyos szempontból az elemzés 

pozitívumának tekinthető, hiszen az, hogy az interjúk áttekintése során világosan 

kirajzolódtak az ideológiák, alátámasztja a meghatározást, miszerint „nyelvi ideológiának azt 

az általános, kollektív világnézetet, gondolat-, illetve értékrendszert nevezzük, mely a 

nyelvről való gondolkodás egyfajta kereteként egy kor, illetve kultúra társadalmának nyelvről 

alkotott nézeteit alapvetően meghatározza” (Maitz 2006: 309). Az ideológiák rendszerének 

kirajzolódása annál is inkább lenyűgöző volt, mivel interjúinkat három régióban, majdnem 

száz alannyal vettük fel. Elemzésünk jól mutatja azt is, hogy „úgy az egyszerű embereknek, 

mint a társadalomtudósoknak – nyelvészeknek, szociológusoknak, antropológusoknak – 

vannak nyelvi ideológiái” (Gal 2002: 197). (Utóbbi megjegyzés figyelmeztet arra is, hogy 

nyelvi ideológiáink nekünk magunknak is vannak, így e sorok írójának is…) 

A fentiek értelmében, írásomban nem törekszem a nyelvi ideológiák mélyreható 

elemzésére, csupán arra vállalkozom, hogy a rendelkezésünkre álló korpuszban megjelenő 

nyelvi ideológiákat bemutassam, kiindulópontot adva ezzel további, immár elsődlegesen a 

nyelvi ideológiákkal kapcsolatos kutatásokhoz (vö. Laihonen 2005, 2006, 2008). Adataimnak 

így csupán a felszínét érintem, példákon keresztül bemutatva egy-egy nyelvi ideológiát. Jelen 

cikk az anyanyelvvel kapcsolatos ideológiákat vizsgálja, a többségi, illetve az idegen 

nyelvekkel kapcsolatos ideológiák más elemzés témái. (Cikkemben következetesen az 

„anyanyelv” terminust használom, mivel interjúalanyaink is ezzel a terminussal éltek.) Az itt 

felsorakoztatott ideológiák között megjelennek olyanok, melyek a magyar nyelvközösségben 

már több mint egy évszázada is jelen voltak (vö. Maitz 2006), illetve olyanok is, melyek a 

nyelvi mítoszok körébe sorolhatóak (Lanstyák 2005, 2007a, 2007b), de lévén, hogy a nyelvi 
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ideológiák és a nyelvi mítoszok között átfedés van, az utóbbiakat is fontosnak tartottam 

ismertetni. 

 

2. Nyelvi ideológiák 

2.1. Aki magyarul beszél, az magyar, illetve aki magyar, az tud magyarul 
Egy 2001-ben készült szociológiai felmérés válaszadóinak közel 90%-a véli úgy, hogy az a 

személy tekinthető magyarnak, akinek az anyanyelve magyar, illetve aki jól beszél magyarul 

(összehasonlításképpen: azt, hogy az illetőnek mindkét szülője magyar legyen, csupán a 

válaszadók 52%-a tartotta meghatározó kritériumnak; vö. Szabó–Bauer–Laki–Nemeskéri 

2001: 284). Ugyanez jelenik meg az alábbi idézetben is, ahol azt láthatjuk, hogy a szerb 

tannyelvű osztályba járó magyarok nyelvtudásukról ismerhetők fel. Úgy tűnik, a többiek is 

ismerik a magyar nyelvet, „úgy igazán” azonban csak a magyarok tudják: 

1. „Vannak magyarok a szerb osztályokban. Van, ahol többen, van ahol kevesebben. 
Vannak osztályok, ahol egyharmada magyar, vagy még többen is. Ők általában tudnak 

magyarul. Van olyan, aki egyáltalán nem hallott magyar szót sem, de java része 

azért… Tudni kevesen tudnak, úgy igazán, csak akik magyarok.” (Vajdaság, tanítónő) 

 

2.2. Mindenkinek csak egy anyanyelve van 

Attól függően, hogy melyik anyanyelv-definíciót vesszük alapul, láthatjuk, hogy számtalan 

olyan ember él a világon, akik számára az általuk beszélt nyelvek közül több is anyanyelvnek 

számíthatna. Interjúink azonban azt tükrözik, hogy annak ellenére, hogy alanyaink 

többnyelvű környezetben élnek (ahol gyakran találkozhatnak két- vagy többnyelvű 

beszélőkkel), úgy vélik, hogy anyanyelve mindeninek csak egy lehet. A 2. szövegrészletben 

ez az ideológia ütközik a valósággal, és beszélőnk önellentmondásba keveredik. Ha ugyanis 

úgy véljük, hogy a szövegrészletben említett kolléganő magyar, hiszen magyar az 

anyanyelve, akkor ugyanilyen alapon román is lehetne. Más kritériumot kell tehát találni, ami 

magyarként határozná meg az illetőt: vehetnénk talán alapul azt, hogy a kolléganő minek 

vallja magát, vagy azt, hogy „már nagyon olyan”, mint a magyarok. Végül a gordiuszi csomót 

elvágva alanyunk úgy dönt, egyszerűen nem veszi figyelembe azokat a tényezőket, amelyek 

alapján kollégáját románnak tekinthetnénk: 

2. „– És a kollégák? 

– Ott is, ott is csak magyar. Hát ööö mondjuk van egy kolleganő aki, aki … vagyis 
román sz… hát románt tanít és… öö … azt hiszem, hogy az édesapja volt román, de 

úgy igazából inkább ő is, ő is, tehát nem … magyarnak vallja magát inkább vagy … 
úgy már nagyon olyan. Nem úgy tartjuk számon, hogy ő román, na.” (Románia, tanár) 

 

2.3. Az anyanyelv a legfontosabb nyelv 
Interjúink elemzése során számos alkalommal megfogalmazódik, hogy az anyanyelv minden 

nyelvnél fontosabb nyelv. Arra, hogy pontosan miért is olyan fontos, többféle meghatározást 

találunk: ez az a nyelv, amelyen könnyebb tanulni, kifejezni magunkat, sőt még veszekedni 

is. A leggyakrabban azonban minden további magyarázat nélkül mint magától értetődő tény 

jelenik meg az, hogy az anyanyelv a legfontosabb (3. és 4.). Ezzel szemben, amikor a diákok 

életében jelenlévő többi nyelv fontosságáról esik szó, kapunk valamiféle, legtöbbször a 

nyelvismeret gyakorlati hasznát hangsúlyozó magyarázatot. 

3. „Az anyanyelv. Az anyanyelv a legfontosabb az életben.” (Vajdaság, igazgató) 
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4. „Az anyanyelv mindenféleképpen. Az anyanyelvét ismerje, ápolja, szeresse.” 

(Szlovákia, tanár) 

 

2.4. Az oktatás nyelve az anyanyelv legyen 

Interjúalanyaink úgy vélik, az anyanyelv az a nyelv, melyen a legkönnyebb ismereteket 

szerezni, gondolkodni, tanulni, így elengedhetetlennek tartják az anyanyelvű oktatást. Egy 

más nyelven való tanulás „megterhelést” jelenthet a diáknak, és nem is biztos, hogy „elég 

érett” ahhoz, hogy egy másik nyelven tanuljon (5. és 6.). Eközben, ha a diák anyanyelvén 

hallja a tananyagot, akkor nemcsak elsajátítja, hanem meg is szereti azt (6.): 

5. „– Azt fontosnak tartja, hogy magyar nyelven tanulhatnak a itt diákok? 

– Ez természetesen nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy legalább középiskoláig magyar 
nyelven tanulnak. Én úgy gondolom, óvoda, elemi iskola, középiskola legyen magyar 

nyelven. Utána már mindegy. Sőt, még lehet, hogy jobb, hogyha szerb nyelven mennek 
egyetemre, szerb nyelven tanulnak. De még középiskol…ezek a diákok, kamasz diákok 

még nem érettek arra, hogy szerb nyelven tanuljanak.” (Vajdaság, igazgató) 

6. „Azt hiszem, hogy aki szívvel-lélekkel tanítani szeretne egy bizonyos tantárgyat, 
meggyőzni a diákot annak szépségéről, és felkelteni benne az érdeklődést a további 

ismeretszerzés irányában, számára teljesen világos, hogy ezt nem lehet egy más 

nyelven tenni, mint az anyanyelv. Ez teljesen egyértelmű. A tanár és a diák részéről is 
kétszeres megterhelést jelent a szaknyelv elsajátítása.” (Románia, tanár) 

A bevezetésben említettem, hogy a nyelvi ideológiák nemcsak a pedagógusok nyelvi 

viselkedését határozzák meg, hanem azt is, hogyan oldanak meg egy-egy oktatási, szervezési 

kérdést. Erre jó példa az, hogy az „oktatás nyelve az anyanyelv legyen” ideológia annyira 

erős, hogy fölülírhat más, szakmai szempontokat, így azt, hogy egy adott tantárgyat 

megfelelő végzettségű pedagógus tanítson: 

7. „Nem, egyetlenegy tantárgyat sem tanulnak szerb nyelven. Mindent magyarul 

tanulnak, csak a szerbet mint környezetnyelvet tanulják. Sikerült megoldani, de nem 

tanítják szaktanárok a tantárgyakat. Tehát a földrajzot én tanítom, és nem vagyok 

szaktanár, és a …matematikára. Most ment el egy idős tanárnő, aki tanította, és 
helyette egy informatikus tanítja most a magyar osztályokban a matematikát” 

(Vajdaság, tanár) 

Van azonban olyan eset is, ahol az ideológia ismét szembekerül a valósággal, azaz 

interjúalanyaink úgy látják, hogy ha a diák csak anyanyelvén tanul, hátrányba kerülhet 

későbbi élete során. A kérdés főként a szakközépiskolákban aktuális: 

8. „Persze van most egy olyan irányzat, hogy mindent magyarul tanulni, 

szaktantárgyat is magyarul tanulni. Most akkor a gond ott van, hogy ez érvényes 

Magyarországon, ahol mindenki magyarul beszél. De kérdem én, hogy itt egy ipari 
iskolát végzett mérnök ember, mondjuk automatizálás, az hogy fog beilleszkedni itt egy 

román cégnél?” (Románia, tanár) 

 

2.5. Purizmus 

A purizmus a nyelvi ideológiák egyik alaptípusa, melynek jellemzője az, hogy képviselői egy 

idealizált nyelvet tartanak követendőnek (Posgay 2005: 1). Ez az ideológia az alapja annak a 

meggyőződésnek is, hogy interjúalanyunk úgy érzi, tanítványai nyelvhasználata sok 

szempontból nem megfelelő (9.), de ezt érhetjük tetten akkor is, amikor arról esik szó, mi az, 

amit anyanyelvórán meg kell tanítani (10.) 
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9. „Most az itteni nyelvhasználat tudjuk, hogy elég sivár a magyarországihoz képest, 

magyarországihoz mérten, a gyerekek nem tudnak érvelni, nem tudnak meggyőzőek 

lenni, helytelenül beszélnek, nem magabiztosak, és ha átmennek a határ túloldalára, 
rögtön kiszúrják, hogy felvidékiek.” (Szlovákia, tanár) 

10. „… azt tapasztalom, hogy eléggé megerőltető számukra ez a három nyelv. Annál is 
inkább, mert az anyanyelvüket sem beszélik megfelelő szinten, megfelelő színvonalon. 

Nagyon szegényes a nyelvkultúrájuk, a szókincsük minimális. Anyanyelvi szinten. És 

emellett, miközben ezt fejleszteni, intenzíven, javítani kell, nekik angolra, és szerb 
nyelvre kell összpontosítani.” (Vajdaság, tanító) 

Az utóbbi szövegrészlet azért is fontos, mert az interjúalany megfogalmazza, mi az, amit 

az anyanyelv tanításán kell értenünk. Annak ellenére ugyanis, hogy az interjúk során 

megjelenő egyik fő gondolatmenet az, hogy az anyanyelv rendkívül fontos az ismeretszerzés, 

a gyermek fejlődése szempontjából, és hogy az anyanyelvet „jól” kell tudni, más 

kontextusban az anyanyelv is csak egy tantárgy a sok közül, nem több, mint plusz egy 

nyelvóra, olyan diákok számára, akik az anyanyelven kívül még 2–3 nyelvet tanulnak… 

11. „… és akkor még plusz az anyanyelvük, ugye, az négy nyelv… És akkor a szülők, 
általában az van, hogy minek kell annyi nyelvet tanulni a gyerekeknek, szegények úgy 

meg vannak terhelve.” (Vajdaság, tanár) 

 

3. Összegzés 

Írásomban határon túli magyar pedagógusokkal készített interjúkban megjelenő, az 

anyanyelvvel kapcsolatos nyelvi ideológiákat mutatok be, hangsúlyozva, hogy a pedagógus 

nyelvi ideológiái nemcsak saját nyelvi viselkedését, hanem az oktatás folyamatát, az iskola 

működésének szervezését, a diákokkal való mindennapi munkát is befolyásolják. Mivel 

kutatásunk eredeti célja nem a nyelvi ideológiák vizsgálata volt, e munka kiindulópontnak, 

esettanulmánynak tekinthető a további ideológiai, illetve nyelvi attitűdökkel kapcsolatos 

vizsgálódásokhoz. 
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„The mother tongue is the most important, by ali means...”: Minority Hungarian 

Teachers and Linguistic Ideologies Related to the Mother Tongue 

ÁGNES ÓDRY 

The article enumerates mother tongue-related linguistic ideologies appearing in a corpus of 

interviews conducted with teachers working in Hungarian minority schools in Romania, 

Serbia and Slovakia, and shows how linguistic ideologies shape not only the linguistic 

behavior of teachers, but also the decisions they make in the course of their everyday work. 
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Többségi nyelvvel kapcsolatos nyelvi ideológiák kisebbségi magyar környezetben 

Felvidéken, Vajdaságban és Erdélyben 

 
KISS ZSUZSANNA ÉVA 

 

1. Bevezetés 

Tanulmányomban a felvidéki, vajdasági és erdélyi (Maros, Hargita és Kovászna megyei) 

kisebbségi magyar iskolákban oktató magyar nemzetiségű pedagógusok többségi nyelvvel 

kapcsolatos nyelvi ideológiáinak néhány jellemzőjét mutatom be egy empirikus kutatás 

eredményeire támaszkodva úgy, ahogy azok a többségi nyelv oktatásával kapcsolatos 

véleménynyilvánítás során felmerültek. Rávilágítok arra, milyen típusú viszonyulásmód 

rejlik, adatközlőim véleménye szerint, a kisebbségi magyarok többségi nyelvhez való 

hozzáállásában. Pontosabban arra fogok rámutatni, hogyan körvonalazódik az államnyelv 

mint nem anyanyelv nyelvi ideológia a nyelvek fontosságával kapcsolatban kifejtett 

véleménynyilvánítás során. Emellett kifejtem azt is, milyen szempontból tartják a kisebbségi 

magyarok a többség nyelvét a legfontosabb nyelvnek, hogy milyen összefüggés van a 

többségi nyelv fontossági rangsora és a kisebbségi létforma között, valamint azt, hogyan 

reagálnak a többségi nyelv képviselői arra, ha kisebbségiek az államnyelvet idegen nyelvnek 

nevezik. Végül azt is vizsgálom, hogyan alkotnak a fent említett nyelvi ideológiák egy 

többszörösen összetett ideológiarendszert a kisebbségi, illetve többségi nemzetek saját nyelvi 

szempontjai alapján körvonalazódott, a többségi nyelvvel kapcsolatos véleményeltérések 

eredményeként. 

A nyelvi ideológia fogalmát Gal–Woolart (1995), valamint Silverstein (1995) 

megfogalmazásában használom, mely szerint a nyelvi ideológiák fogalomkörébe tartoznak 

nyelvről szóló megfogalmazások, vélemények vagy hiedelmek, melyek összekapcsolják a 

nyelvet a társadalommal, társadalmi célokat tükröznek, és hatalmi pozíciókkal vannak 

összefüggésben. Függetlenül tartalmuktól, a nyelvi ideológiák befolyással vannak mind 

nyelvpolitikai vélekedésünkre, mind a kisebbség és a többség közötti, egymás másságának 

elfogadását célzó törekvések sikerességére, valamint a két együtt élő nemzet társadalmi 

megosztottságára is. Meg nem kérdőjelezni és nem feltárni az egy-egy társadalomban 

meglévő nyelvi ideológiákat egyenlő azzal, hogy implicit módon továbbadjuk őket, és így 

még nagyobb teret biztosítunk azok jelentésének esetleges negatív túlburjánzására 

(Blommaert–Verschueren 1998). 

Bár tanulmányomnak célja néhány köztudatban levő nyelvi ideológia átláthatóbbá tétele, 

nem szándékozom elemzésemmel tagadni vagy igazolni sem létezésüket, sem a 

mindennapokban betöltött esetleges funkciójukat. 

 

2. A kutatás módszerei: adatközlők, adatfelvétel és adatelemzés 

Tanulmányom empirikus kutatás eredményeit mutatja be. Adatforrásként három ország 

oktatási intézményeiben készített félig strukturált interjúkat használtam fel. Az interjúk a 

Felvidéken, a Vajdaságban és Erdélyben készültek 2007 folyamán. Összesen 92 harminc és 

hatvan perc közötti interjú készült a magyart kizárólag vagy részben oktatási nyelvként 

alkalmazó kisebbségi iskolákban iskolaigazgatókkal, illetve pedagógusokkal, nagyobbrészt 

magyar, kisebbrészt szlovák, szerb és román nyelven. Az adatgyűjtést a Felvidéken Rabec 

István, a Vajdaságban Ódry Ágnes, Erdélyben Dégi Zsuzsanna, valamint magam végeztem. 

Az empirikus, nyelvi etnográfiai módszer alkalmazása lehetővé tette, hogy az érintett oktatási 
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intézményekben oktató pedagógusok saját nézőpontját vizsgálhassuk a kutatás folyamán. 

Kutatási adatként a magyar nyelven készült interjúk átírásából megszületett szövegkorpuszt 

használom. A tanulmányomban példaként közölt interjúrészleteket nem változtattam meg, 

azok az interjú során feltett kérdésekre adott spontán válaszoknak megfelelő struktúrát 

képviselik. Mivel egy adott interjúhelyzetben az interjúalanyok nem az egyetlen abszolút 

érvényű realitásképet mutatják be, hanem azt a képet, amelyet saját nézőpontjukból kiindulva 

összeegyeztethetőnek vélnek egy adott helyzetről közösségi szinten kialakult látásmóddal, 

ezért adataim sem az ’abszolút érvényű nyelvi ideológiákat’ képviselik, hanem a konkrét 

kisebbségi körülmények közt kialakultakat, amelyek az adatközlőim tapasztalatainak 

megosztása során felszínre kerültek, akaratlanul. Ezzel a kijelentéssel nem célom az interjúk 

során elhangzottak igazságértékét megkérdőjelezni, csupán fontosnak tartom kiemelni, hogy 

egy adott nyelvvel kapcsolatos vélemények megfogalmazása egyéni értékrendszer alapján 

történik, melynek következményeként ugyanazon nyelvvel kapcsolatos jelenség egyén és 

egyén, egyén és közösség esetében más-más megvilágítást nyerhet. 

 

3. Többségi nyelvvel kapcsolatos nyelvi ideológiák 
A következőkben a felvidéki, vajdasági és erdélyi kisebbségi magyarok többségi nyelvvel 

kapcsolatos ideológiáinak bemutatását tűztem ki célul, a következő elemekre összpontosítva: 

a) a többségi nyelv mint ’legfontosabb nyelv’ nyelvi ideológiája; b) a ’nem anyanyelv, hanem 

idegen nyelv’ nyelvi ideológiája; c) az ’itt élünk’ nyelvi ideológiája; d) ’borzolódnak a szótól 

is’, mint mások nyelvi ideológiáira való reakció; e) többszörösen összetett nyelvi 

ideológiarendszer, avagy a nyelvi ideológiák oktatáspolitikai következményei. 

Az interjú során feltett kérdések egyike arra kereste a választ, hogy az adatközlők melyik 

nyelvet tartják a legfontosabbnak. Érdekés módon mindhárom kisebbségi magyar régió 

képviselői automatikusan a többségi nyelvvel, annak fontosságával és saját szemszögükből 

való értékelésével kapcsolatos véleményük kifejtésére helyezték a hangsúlyt e kérdés 

megválaszolása során. Lássunk pár interjúrészletet: 

(1) „Hát az első, az a szerb nyelv, mint legfontosabb nyelv.” (Vajdaság) 

(2) „Nem tudom felrangsorolni a nyelveket, mert ha az anyanyelvem a magyar, akkor 
nyilván, hogy az fontos, a románt ha nem tudnám vagy nem tanulnánk, akkor itt nem 

léteznénk.” (Erdély) 

(3) „Mi itt ilyen különleges helyzetben vagyunk, én a szlovákot tartanám a második 
legfontosabbnak. Szlovákiában szlovák az államnyelv, úgyhogy muszáj azt is beszélni, 

ezt nem lehet ignorálni, hogy most mi azt nem szeretnénk.” (Felvidék) 

A fenti interjúrészletekben három olyan elem kerül megvilágításra, melyeknek létezése 

befolyással van az adatközlők azon álláspontjára, mely alapján ők a nyelvek fontosságát 

meghatározzák. Az 1. interjúrészlet csupán sejteti azt, hogy az adatközlők értelmezésében a 

nyelvek rangsorolása nem a megszokott anyanyelv–második nyelv–idegen nyelv kritérium 

szerint történik. Továbbmenve, a 2. interjúrészlet a nyelvek fontossági szempontból való 

rangsorolását a kisebbségi létforma szempontjából közelíti meg, míg végül a 3. interjúrészlet 

azt emeli ki, hogy az egy országban való kisebbségi létforma, avagy különleges helyzet, 

ahogy az adatközlő fogalmaz, valamint az illető ország hivatalos nyelve is befolyással bír 

annak meghatározásában, hogy az egyén milyen nyelveket tart legfontosabbnak élete 

folyamán. Mind az erdélyi, mind a felvidéki adatközlő szavai között ott találjuk az itt 

helyhatározó mint a kisebbségi létforma megjelölését szolgáló nyelvi elem használatát. 
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Az alábbi interjúrészletekben (4. és 5.) arra is fény derül, hogy milyen szempontból tartják 

az adatközlők a többségi nyelvet az egyik legfontosabb nyelvnek. Az előbbiekhez hasonlóan, 

amikor a két különböző országban élő kisebbségi magyar azonos alapokon, vagyis a 

kisebbségi lét szempontjából közelítette meg a nyelvek fontosságának kérdéskörét, ebben az 

esetben is van közös eleme a nyelvek fontossági rangsorolásának azon a ponton, amikor azon 

álláspont rajzolódik ki az idézett felvidéki és vajdasági pedagógusok véleményéből, mely 

kimondja, hogy a nemzeti kisebbség tagjaként csak úgy lehet érvényesülni, boldogulni, ha az 

ember beszéli a többség nyelvét. 

(4) „Nekem a magyar. Boldogulás nyelve a szlovák.” (Felvidék) 

(5) „Én próbálom mindig mondani nekik, hogy gyerekek, a szerbet is meg kell tanulni, 

mert szükséged van rá. És ahhoz, hogy az ember érvényesüljön, nem lehet, hogy ne 
tudja a nyelvet.” (Vajdaság) 

Röviden összefoglalva az eddigieket, egy kisebbségi magyar közösségben élő pedagógus 

véleménye szerint, az államnyelv fontossága a kisebbségi létállapotból fakad, és az 

érvényesülés szempontjából nyer jelentőséget. 

A továbbiakban lássuk, hogy milyen státuszba helyezik a kisebbségi magyarok a többségi 

nyelvet. Amint az az alábbi négy (6., 7., 8. és 9.) interjúrészletből is kitűnik, mind a felvidéki, 

mind az erdélyi kisebbségi magyarok fontosnak tartják annak hangsúlyozását, hogy bár az 

államnyelv tanítása az anyanyelvi nyelvoktatás követelményrendszere szerint történik 

(Erdély), és a szlovák (Felvidék) valóban az állam nyelve, attól az még egy kisebbségi 

magyar gyerek számára nem lesz sem anyanyelv, sem több, mint csupán az állam hivatalos 

nyelve. 

(6) „A román nyelvet és irodalmat anyanyelvi szinten követelik, holott itt ez nekik 

tulajdonképpen idegen nyelv. Nem akarok súlyos szavakat használni, de ha nem 
anyanyelvük, akkor persze, hogy idegen nyelv.” (Erdély) 

(7) „Hogy nem igazán úgy tanítódik a szlovák nyelv, mint egy idegen nyelv, sajnos nem 

ismerik el, hogy az nekünk egy idegen nyelv, akárhogy is, hiába az államnyelv, de az 

nekünk egy idegen nyelv.” (Felvidék) 

(8) „Nincs. Őnekik már a szlovákkal éppen elég megbirkózni és ő számukra már az 
idegen nyelv, még ha hivatalosan államnyelv is, de az ő számukra idegen. És ebbe is 

nehezen jönnek bele.” (Felvidék) 

(9) „Gyakorlatilag nekünk a román nyelv az nem anyanyelvünk, tehát az idegen nyelv, 
de államnyelv.” (Erdély) 

Adatközlőim véleménye alátámasztására az itt helyhatározószó gyakori használata (6., 10. 

és 11. interjúrészletek) is rejt némi információt. Éspedig: olyan kisebbségi magyar 

közösségekben, ahol a többségi nyelv használata az iskolai oktatás periódusára korlátozódik, 

és emellett a mindennapokban is korlátolt, mivel tömbmagyar közösségi formáról beszélünk, 

nem nyilváníthatjuk az állam hivatalos nyelvét a mindennapi nyelvhasználat domináló nyelvi 

kódjának. 

Rendkívül érdekes nyomon követni annak a folyamatnak a lépéseit, mely a legfontosabb 

nyelvek kérdését az ország, majd a régió, végül pedig az egyes városokra való korlátázás 

útján végigvezeti. Az alábbi (10.) interjúrészlet első mondatában a nyelvek fontosságának 

kérdése azon ország szempontjából értékelődik, melyben a beszélő maga kisebbségi létben él. 

Aztán az ezt követő mondat, immár kihangsúlyozva az előbb megnevezett országon belüli 

kisebbségi régiót, kimondja azt is, hogy vannak még olyan területek az ország határain belül, 

ahol boldogulni lehet államnyelvi ismeretek nélkül is, csupán a kisebbségi nyelv ismeretével. 
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Végül az állam és a benne élő kisebbség szempontjait összevetve a 10. interjúrészlet utolsó 

mondata újra megerősíti annak szükségességét, melyet a 4. és 5. interjúrészlet úgy 

hangsúlyoz, hogy kiemeli az egyes nyelvek más nyelvek fölötti státuszát: „…és ahhoz, hogy 
az ember érvényesüljön, nem lehet, hogy ne tudja a nyelvet.” 

(10) „Az itt élő ember számára a szlovák. Mindenképpen a szlovák, mert az igaz, hogy 
itt a mi régióinkban elboldogulunk a magyar nyelvvel, itt is néha szükség van a szlovák 

nyelvre itt-ott. De viszont, ha gondjaink vannak, el kell menni Trnavára az ügyeinket 

intézni vagy el kell menni Pozsonyba az ügyeinket elintézni, akkor ott a magyar 
nyelvvel nem mész semmire, úgyhogy ennyi.” (Felvidék) 

(11) „Mivel itt élünk, ugye, először is az anyanyelvét kell, hogy tudja, és a szerb 

nyelvet. Most függetlenül attól, hogy nagyon sokan ezt nem jó szemmel nézik, ugye, 
szerb, szerb. Ez butaság, gondolom, mert olyan helyen élünk, ahol ezt a nyelvet kell 

tudni.” (Vajdaság) 

Végül pedig néhány gondolatot arról, hogyan reagálnak a kisebbségi, illetve többségi 

nemzetek képviselői egymás nyelvi ideológiáira, és hogyan alakul át mindez egy 

többszörösen összetett nyelvi ideológiarendszerré. Lépésenként követve az egyes ideológiai 

álláspontokat az alább olvasható interjúrészletekből (12. és 13.) íme a rendszer, mely 

nemzetállami keretek közt közelít meg rendkívül fontos oktatáspolitikai kérdéseket: a 

többségi nemzet képviselőinek nem jelent különösebben figyelemre méltó problémát az, hogy 

a kisebbség tagjai számára a többség nyelve nem biztos, hogy minden esetben anyanyelv. 

Megoldás kezdeményezésként ezen figyelemre nem méltatott, igencsak kényes nyelvpolitikai 

problémára a kisebbségi nemzet tagjai a többség felé nyilvánvalóvá teszik, hogy számukra a 

többségi nyelv semmiképp nem anyanyelv, hanem, véleményük szerint, idegen nyelv. A 

többség ezen felvetésre röviden, de rendkívül expliciten, már ami a véleményük 

kinyilvánítását illeti, ezt kérdezi: „milyen idegen nyelv?” Vagyis: hogyhogy az állam nyelvét 

idegen nyelvnek meri nevezni bárki is? 

(12) „Még a szó is borzasztó. Tehát mikor a parlamentben erről vitáznak hát már a 

hajuk égnek áll, amikor valamelyik magyar képviselő vagy szenátor felveti a 

problémát, hogy sokkal eredményesebb lenne, ha a román nyelvet úgy kezelnék, már 
kicsi osztályoktól, mint idegen nyelvet. Nyugodtan lehetne úgy kezelni. Nagyon-nagyon 

borzolódnak attól a szótól, hogy idegen nyelv. Hát ugyebár ez az állam nyelve, hát nem 

lehet idegen nyelv.” (Erdély) 

(13) „Hát kezdjem el egyszer a románnal. A román sajnos nem minősül sajnos idegen 

nyelvnek, tehát ilyen nincs, hogy a román idegen nyelv. Szerintem ez a legháborítóbb 
gondolat, esetleg hogyha ilyesmit merülne fel a mit tudom minisztériumi szinten a fél 

minisztérium szívbajt kapna, hogy milyen idegen nyelv?” (Erdély) 

És még mielőtt az egész ideológiai rendszer tovább bonyolódna, úgy reagál a kisebbség, 

hogy nem lehet mindaddig megoldani a többségi nyelv oktatását kisebbségi környezetben, 

amíg a kisebbség véleménynyilvánítási próbálkozására csupán „borzolódás” és felháborodás 

a reakció, míg az alapvető emberi nyelvi jogok gyakorlatba ültetésének lehetősége csupán egy 

nyelvvel kapcsolatos ideológia marad. 

 

4. Összefoglalás 

Tanulmányomban néhány többségi nyelvvel kapcsolatos nyelvi ideológiát mutattam be úgy, 

ahogyan azok a felvidéki, vajdasági és erdélyi kisebbségi magyar iskolákban oktató magyar 

nemzetiségű pedagógusok nyelvpolitikai problémákkal kapcsolatos véleménye során 
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megjelentek. Az adatként felhasznált interjúrészletek alapján a kisebbségi magyarok többségi 

nyelvhez való viszonyulásmódját, annak fontosságát, valamint a kisebbség és többség közötti 

nyelvi ideológiai eltérések különbözőségét mutattam be. Tanulmányom természetesen nem 

tárgyalja a kutatás során felmerült összes többségi nyelvi ideológiai kérdést, ugyanis az 

eredmények teljes körű és mélységükben való minőségi elemzéséhez jól megalapozott 

háttértudás és megfelelő elemzési módszerek mellett nem utolsósorban huzamosabb idejű 

elmélkedés lenne szükséges. 
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Language ideologies in connection with the majority language among minority 

Hungarians in Slovakia, Serbia and Romania 

ZSUZSANNA ÉVA KISS 

The present paper discusses Vojvodina, Slovakia and Transylvania minority Hungarian 

teachers’ language ideologies towards the majority language of the country they live in. On 

the basis of the opinion of the teachers interviewed the author describes how the attitude of 

minority Hungarians towards the majority language is shaped through considering the 

importance of the majority languages from the point of view of mobility in the national labor 

market. Secondly, the author analyzes the relationship between the language ideologies 

connected to the majority language and the status of the Hungarian ethnic groups as minority 

groups in the countries in focus. In addition, features of the reactions of the majority group to 

the terminological repertoire of the Hungarian minority when elaborating their views on their 

perception of the majority language as a foreign language are outlined. 



  

443 

 

„A született magyarnak a saját kultúrájában kellene mélyre hatni, a többit meg 

felhasználói szinten tudni…” 

(Idegennyelv-oktatáshoz fűződő attitűdök a kisebbségi magyarok körében) 

 

DÉGI ZSUZSANNA 

 

1. Bevezetés 

Az Európa Tanács által kidolgozott Közös Európai Referenciakeret (KER) szerint a 

nyelvoktatás és -tanulás nem korlátozódhat egy-egy kompetencia fejlesztésére csupán, hanem 

tevékenységorientált nyelvfelfogásának köszönhetően, több nyelv különböző szintű 

elsajátítására, a multikompetencia kialakítására ösztönöz, ezen keresztül sugallja a nyelvi és 

kulturális toleranciát egy soknyelvű környezetben. 

A jelen eredmények az idegen nyelv oktatásához fűződő attitűdöket mutatják be a 

multikompetencia szemszögéből, avagy mit értenek a pedagógusok a multikompetencia 

fogalom alatt, és milyen szerepet kap az idegen nyelv ebben a felfogásban? 

A multikompetencia fogalma elég új keletű, még az angolszász irodalomban is. A 

multikompetencia a kétnyelvű, háromnyelvű, illetve többnyelvű kompetencia átfogó 

fogalmaként is tekinthető, de nem azonos ezekkel a terminusokkal. Vivian Cook (1991) 

megfogalmazásában a multikompetencia egy része az egyéni képességeknek, amely a 

környezettel való interakció során fejlődik ki. Ezért az egynyelvű beszélő is lehet 

multikompetens olyan szempontból, hogy azoknak az embereknek a tudása, akik 

változatosabb kommunikációs tapasztalattal rendelkeznek – még ha egy nyelven belül is – 

nagymértékben különbözik azoknak az embereknek a tudásától, akik kevesebb vagy kevésbé 

változatos tapasztalattal rendelkeznek (Hall–Cheng–Carlson 2006: 230). 

Ugyan az interjúk során nem kérdeztünk rá konkrétan a multikompetenciára mint 

fogalomra, de idegennyelv-tanítással kapcsolatos kérdéseink alapján elmondhatjuk, hogy 

mindhárom régió tanárai a többnyelvűség oldalán állnak, és arra ösztönzik diákjaikat, hogy 

minél több nyelvet tanuljanak. Ezt tükrözik az országok nemzeti tantervei is, amelyek 

nemcsak az Európai Unió igényeinek felelnek meg, de a gyerekek és szülők igényeinek is. A 

nemzeti tantervek alapján Erdélyben és a Vajdaságban az általános iskolák alsó tagozatán egy 

idegen nyelv kötelező, míg ötödiktől már két idegen nyelvet tanulnak a diákok. Ami a 

középiskolát illeti, líceumokban, elméleti és szakközépiskolákban ugyancsak két idegen nyelv 

kötelező, míg a szakiskolákban csak egy, de ha a helyi tanterv megengedi, kérhetnek még egy 

idegen nyelvet. Szlovákiában eddig még egy idegen nyelv tanítása kötelező. Mindez megfelel 

az Európai Unió követelményének, mely szerint az anyanyelven kívül két nyelv ismerete 

szükséges, amelyből az egyik nyelv egy világnyelv legyen, a másik pedig az Európai Unió 

egyik hivatalos nyelve. Ami a szülők és diákok igényeit illeti, az iskola próbál az 

elvárásoknak és az igényeknek megfelelni, még ha az oktatás minőségének rovására megy is 

– gondolok itt a szakképzetlen tanárokra. A szülők különböző nyelvekhez való viszonyulása 

nagymértékben befolyásolja nemcsak az iskolák nyelvi kínálatát, de a gyerekek további 

nyelvtanulását is. A szülők idegen nyelvi attitűdjeire vonatkozóan még nincsenek kutatások, 

de annál több felmérés készült, amelyek a diákok nyelvi attitűdjeit és motivált tanulási 

viselkedésének változásait térképezték föl (Csizér–Dörnyei 2002; Csizér–Dörnyei–Németh 

2004; Nikolov 2003). Eredményeik azt mutatják, hogy a magyarországi diákok szemében a 

nyelveknek nagyon világos sorrendjük van. A teljes vizsgált időszakra jellemző (1993–2004), 

hogy az angol nyelv a legnépszerűbb, és az orosz a legkevésbé az. A német nyelv őrzi 
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második helyét, azonban a kapcsolódó tényezők kivétel nélkül erős csökkenést mutatnak. A 

németet a francia és az olasz nyelv követi. Nyelvektől független, de a nyelvtanulási 

motivációban fontos szerepet játszik a nyelvtanulót körülvevő miliő – szülők, barátok, de a 

tanárok véleménye is a nyelvekről és a nyelvtanulásról (Csizér–Dörnyei–Németh 2004: 401). 

Ezért fontosnak tartom a kutatásban megkérdezett tanárok véleményeinek ismertetését. 

Kérdéseinkben két dologra fektettük a hangsúlyt: 

1. Az egyik az iskolák idegen nyelvi kínálatát vizsgálja, olyan kérdéskörökön belül, 

mint: Milyen idegen nyelveket tanítanak az iskolában, milyen óraszámban, és ki 

határozza meg, hogy a diák milyen nyelvet tanul? 

2. A második kérdéscsoport a tanárok idegen nyelvekhez fűződő attitűdjeire világít rá, 

olyan kérdések által, mint: Szerintük melyik a legfontosabb nyelv, vagy legfontosabb 

idegen nyelv, és hogy tudnának-e valamilyen fontossági sorrendet felállítani a tanított 

nyelvek között? 

 

2. Az iskolák idegen nyelvi kínálata 

Az első kérdésekből kiderül, hogy mindhárom régióban az angol nyelv az, amit a legtöbb 

diák tanul, mellette a német van második helyen, és egyre kevesebb diák választ már franciát 

vagy oroszt. A Vajdaságban és a Felvidéken még hirdetnek orosz nyelvórákat, ha szakkör 

formájában is, Erdélyben viszont, egyetlen egy általános iskoláról hallottuk, hogy lehetőség 

van oroszt tanulni, úgy, hogy az egyik nyelvtanárnak orosz a második szakja. Mindhárom 

régióban az idegen nyelveket heti 2-3 óraszámban tanítják. Az oktatási rendszer szerkezete 

miatt a diákok azt a nyelvet tanulják mindvégig, amit a szülők választanak, vagy éppen 

amilyen tanárral rendelkezik az iskola. Első vagy második osztályban nyilvánvalóan nem a 

gyerek dönti el, hogy milyen nyelvet szeretne tanulni, így a szülő választ, ez a döntés viszont 

végigkíséri a gyereket tanulmányai során, mivel középiskolában azt a nyelvet kell folytatnia, 

amit általános iskolában elkezdett. Azokban a régiókban, ahol két idegen nyelvet tanítanak, 

lehetőség nyílik egy másik idegen nyelv választására, mint a német vagy a francia, amit már 

ötödiktől vagy kilencediktől tanulnak a diákok. A második nyelvet is általában az iskola 

kínálata határozza meg, ezért középiskolában ismét azt folytatja a gyerek, amit második 

idegen nyelvként általánosban elkezdett. Tehát mire a gyerek felnő arra a korra, hogy meg 

tudná választani saját maga, hogy melyik nyelvet szeretné tanulni, addigra a szülők és az 

iskola eldönti helyette. 

A V a j d a s á g b a n  angol és német nyelvet tanítanak általában, a többi idegen nyelv, 

mint a francia, orosz, olasz, spanyol csak elenyésző számban jelentkezik mint választott és 

tanított idegen nyelv. Mivel már két idegen nyelv kötelező, az első idegen nyelvvé általában 

az angol válik: „Még régebben a német volt a kötelező nyelv, most tehát az angol. Tehát a 

reformfolyamattal kezdődően az angol az első idegen nyelv, és második, ami ötödiktől jön 
most, a német.” Azokban a szakiskolákban, ahol egy idegen nyelvet tanítanak, a diák azt a 

nyelvet folytatja, amelyet az általános iskolában elkezdett: „Egy idegen nyelvet tanulnak. 
Egyetlen egy idegen nyelv van csak nálunk. Folytatják azt, amit általánosban tanultak. Na 

most már jelentkezik az, a helyzet, hogy nagyon sok általános iskolában van már két nyelv, és 

ő akkor választhat, hogy a kettő közül melyiket szeretné folytatni. És hát a tendencia az az, 
hogy pl. az elsős-másodikosok között van két teljes angol tagozat, és a fennmaradt három 

tagozatból összejön egy húszas csoportú német tagozat, a többi mind angolt tanul. És orosz 

nyelven pedig van a 3.–4.-ben öt diák. Tehát öten tanulnak oroszt az 521 gyerekből. Németet 
talán, hát talán több mint 10%, de kevesebb, mint 20.” A tanított idegen nyelv 
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kiválasztásában nagy szerepe van az iskolának és a szülőknek: „Hát, talán a szülőknek is van 

választási lehetőségük, de viszont az iskola választja. Az iskola, ha azt mondja, hogy nekem 

ilyen ajánlatom van, én ezt tudom, nekem erre van káderem, akkor azt választjuk.” 
Ilyen esetekben az iskola presztízskérdést csinál abból, hogy milyen idegen nyelvet tanít, 

ahol persze az angol kerül előtérbe, még ha nincs is szakképzett tanár, aki a nyelvet 

megtanítaná: „…mert az, mindegy, hogy nincsen szakos, fő az, hogy az angol menjen.” 

Más esetekben olyan idegen nyelvet kínál az iskola, amire van szakképzett tanára: 

„Nálunk a második idegen nyelv a francia. Elméletileg a némettel szerettünk volna indulni, de 
nem tudtunk olyan megfelelő szakembert beszerezni, aki a németet tudta volna tanítani és hát 

a francia az kézenfekvő volt, ugyanis volt egy franciatanárunk az iskolában.” 

F e l v i d é k e n  egy idegen nyelv kötelező, de „Aki szeretne, az egyik kötelező idegen 
nyelv mellé szakkör formájában felveheti a másikat is.” Angolt és németet tanítanak 

általában, az orosz is néhány helyen meg van hirdetve mint szakkör, de nem nagyon van rá 

jelentkező. Az általános iskolák is angol vagy német nyelvet kínálnak, amiből a gyerek, 

illetve a szülő választ első osztályban. Középiskolában a gyerek folytathatja, amit elkezdett 

általános iskolában. Ugyanakkor itt is jelentkezik az a tendencia, hogy: „Egyre kevesebb a 
németre jelentkező”. 

E r d é l y b e n  az iskolák általában három idegen nyelvet kínálnak, angolt, németet és 

franciát. Ugyanakkor vannak olyan középiskolák, ahol a holland nyelvet lehet opcionális 

tárgyként felvenni, illetve művészeti középiskolában az angol mellett olaszt tanítanak. A 

francia és a német iránti igény csökkenése Erdélyre is jellemző: „…a francia, sőt még a 
német is, legalább is itt ebben a régióban háttérbe szorult az angol miatt. A szülők 

kívánságára mindegyik gyerek angollal kezdi aztán később majd ötödik osztályban, még megy 

mellé a német, főleg. Franciát egyre kevesebben választanak.” 
Ami még nagyon érdekes az erdélyi régióban, hogy az angol mellett milyen idegen 

nyelvet tanulnak, és az hogyan oszlik meg a diákok között. Mivel vegyes román–magyar 

tagozatos iskolák vannak, angol, német és francia nyelveket tanítanak, ahol az angolt 

mindenki választja, a németet inkább a magyar tagozat, franciát a román tagozat: „…román 

nyelvű iskolákban nagyobb hangsúlyt fektetnek a franciára…a magyar nyelvű iskolákban…az 
angol és német az, amire nagyobb hangsúlyt fektetnek”. Általános iskolákban olyan esettel is 

találkoztunk, ahol a diákok a román tagozaton két idegen nyelvet, angolt és franciát tanulnak; 

a magyar tagozaton viszont csak egyet, az angolt. Mert „az anyanyelvük miatt sok órájuk 
van”, mondja az egyik adatközlő. 

 

3. A tanárok idegen nyelvekhez fűződő attitűdjei 

Mint említettem, a második kérdéscsoport a tanárok mint nyelvválasztást befolyásoló 

tényezők attitűdjeire világított rá, amelyből megtudhatjuk, hogy a tanárok szerint melyik a 

legfontosabb idegen nyelv ezekben a régiókban és miért. 

V a j d a s á g b a n  az idegen nyelv legtöbbször az angol nyelvvel egyenlő, még ha, mint 

előbb említettem, nincsenek is kompetens, szakképzett tanárok a nyelv tanítására. Vannak 

olyan települések, ahol a lakosságnak német gyökerei vannak, de mégis angolt tanulnak a 

diákok, mert az angol az egy „világkövetelmény”, és a szülők különórákra járatják a 

gyerekeiket angolból. Van olyan tanár, aki nélkülözhetetlennek tartja az angolt: „…az angol 

nyelv, anélkül meg nem lehet”, leginkább „instrumentális” (a nyelvek hasznossága a 

mindennapok és a jövő előnyeire nézve [Csizér–Dörnyei 2002: 340]) okok miatt. A többi 

nyelv tanulását viszont csak a puszta nyelvtanulás örömének tekintik: „Én a gyerekeknek is 
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megmondtam, hogy azért az angol az marad az első helyen mindenféleképp. A franciát meg 

úgy fogjuk fel, hogy ez egy jó dolog, hogy sikerül még egy nyelvet megtanulnunk.” Nagyon 

sokan nem kedvelik az angolt mint nyelvet, de a legelterjedtebb nyelv lévén mégis azt 

ajánlják diákjaiknak: „Hát, az angol, az angol, és az angol. És itt nem is kell más nyelvekben 

gondolkodni, szerintem. Nem szeretem különösebben az angol nyelvet, de ha ez van elterjedve 
a világon…” Az angol nyelv népszerűsége arra készteti az embereket, hogy már nem is egy 

idegen nyelvnek tekintik, ellentétben az állam nyelvével, amelyet általában úgy kezelnek, 

mint egy első idegen nyelvet: „…az angol, az ma már egy olyan dolog, amit … amit talán 
nem is igazán kellene idegen nyelvként kezelni. Hiszen bárhová nyúl a gyerek, és gondolok itt 

számítógéphez vagy bármihez, itt, itt, itt alap az angol nyelv egy bizonyos szintű ismerete.” 

Ugyanakkor kezd kialakulni az emberekben az a felismerés, hogy nagyon rövid időn belül 

az angol nyelv tudása nem lesz elegendő a boldoguláshoz, mert azt már mindenki fogja tudni, 

ezért még egy idegen nyelv tudására feltétlenül szükség lesz: „Pár éven belül az angol nyelv 
tudása nem lesz elegendő a boldoguláshoz, mert kb. olyan lesz, mint egy olyan B alatti 

anyanyelv…” 

F e l v i d é k e n  is nagyon sokszor egyenlő az idegen nyelv az angollal, amelyet általában 

úgy definiálnak, hogy „általában az angol a legfontosabb nyelv”. Ha rangsort kellene 

állítsanak a nyelvek között, a magyar és a szlovák után az angol következne, de előfordul 

olyan eset is, amikor az angol fontosabb nyelv lesz az államnyelvnél, mert angol 

nyelvtudásával a szlovák hivatalnokokkal és üzleti személyekkel is tud kommunikálni az 

ember. Ugyanakkor az angol az a nyelv, amelyet más, elterjedt európai nyelvet beszélő 

országokban is beszélnek idegen nyelvként. Tehát az angol mint lingua franca – közvetítő 

nyelv – is megjelenik: „Tehát én azt mondom, és ezzel így lenne, ha elmenne Párizsba vagy 

Németországba vagy akárhová, mert a, tehát ezekben a körökben az angol nyelvet ha az egyik 
nem az alkalmazottak közül, akkor a másik biztosan beszéli.” 

Mindennek ellenére vannak olyan adatközlők, akik, akárcsak a Vajdaságban, fontosnak 

tartják más idegen nyelv ismeretét is, és nem feltétlenül csak a ranglistás német, illetve 

francia nyelvekre gondolnak: „Az angolt használják a legtöbben, de én úgy gondolom, hogy 

Közép-Kelet-Európában a német is nagyon fontos… De hogyha valaki még a szláv nyelvet is 
bírja bármelyiket, akkor nyert ügye van, azt hiszem.” 

E r d é l y b e n  is az angol nyelv a leggyakrabban választott első idegen nyelv, viszont 

egyre több adatközlő beszél úgy erről a nyelvről, hogy az már nem elegendő, és 

igazságtalannak tartják az angol felülkerekedését a többi nyelvet illetően, főleg a németre és 

franciára nézve. Elismeréssel beszélnek az angol nyelv fontosságáról, de nem kizárólag ennek 

a nyelvnek a tudását tekintik a boldogulás eszközének: „szerintem az angol az világnyelv és 

az a legdominánsabb, de ennek ellenére nem a leg… öö, nem kizárólagosan fontos… Tehát 

európai szinten én úgy nézem, hogy kéne német is, francia, olasz, spanyol. Sőt!” Minden 

interjúban megfigyelhető a kettősség a tanárok nyelvekhez való viszonyulásaiban: „Hát ha a 

boldogulást vesszük akkor az angollal. De talán igazságtalanul az utóbbi években a más 
nyelvek, főként francia, kissé háttérbe szorult, és én ezt nem tartom helyesnek. Szinte mintha 

egy HOT nyelv lett volna az angol most az utóbbi időben.” Az adatközlők megemlítik a 

német gazdaság és kultúra befolyását a magyarság történelmére, amiért a német nyelv Közép-

Európában igen fontos szerepet kap, de elismerik azt is, hogy az angol nyelv jóval 

elterjedtebb, nemcsak Európa-szerte, de világszerte. 

Az instrumentalitásnak mint fontossági kritériumnak ebben a régióban is jelentős szerepe 

van, viszont nagyon sok olyan adatközlő van, aki nem az instrumentalitás szemszögéből 
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próbálja rangsorolni a nyelveket. Az integrativitás – az adott nyelvhez és beszélőihez való 

vonzódás (Csizér–Dörnyei 2002: 340) – is egyre nagyobb hangot kap: „…hát nem biztos, 

hogy én én szeretnék azért nyelvet tanulni, hogy azzal érvényesülni lehessen”. 
Összegzésként, hogy a címben feltüntetett idézetre utaljak, a megkérdezett tanárok szinte 

mindegyike az anyanyelv tudását és ápolását tartotta a legfontosabbnak, míg „nekünk uzuális 
román, angol nyelvet kellene tanítani”. Az interjúkból kiderül, hogy habár „az angol. Az 

angol a legfontosabb, a legkönnyebb és annak hasznát veszi mindenhol”, mégis „minimális 

szinten mindhárom világnyelvet, tehát a franciát, a németet és az angolt, minimális szinten 
mindenkinek meg kell tanulnia”, mert „minél több nyelvet tud, annál könnyebb majd 

érvényesülni”, „és ha senki sem tanulná már a német nyelvet, akkor talán azok a szászok 

által alkotott értékek is olyan értelmetlenekké válnának. Senki sem értené már, senki sem 
értékelné már azokat”. 
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A native Hungarian should do his/her best in his/her own culture, the rest should be 

known to a usage-based extent (Attitudes towards foreign language teaching among 

minority Hungarians) 
ZSUZSANNA DEGI 

According to the Common European Framework of Reference for Languages, language 

teaching and learning does not mean only the development of certain competences, but 

motivates the acquisition of several languages and the development of multicompetence. This 

paper presents teachers’ attitudes towards foreign language (FL) teaching from a 

multicompetence perspective. The focus of the study is represented by the following two 

issues: (i) What FLs do the schools offer and (ii) teachers’ attitudes towards FL teaching. 

Although, we did not ask subjects directly about the concept of multicompetence, their 

responses show that they promote multilingualism and the learning of several languages both 

from an instrumental and integrative perspective. 
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Az osztálytermen belüli nyelvhasználat: tanári attitűdök a tanórán 

 

SZABÓ-GILINGER ESZTER 

 

1. Bevezetés 
A tanárok saját nyelvhasználatukhoz és diákjaik nyelvhasználatához fűződő véleményét 

fontos szempontnak tartom, mert a tanárok nagyon fontos mintaadói, mintaelőírói és 

mintabetartatói bármely nyelvközösségnek. Ha tehát többnyelvű nyelvközösségről beszélünk, 

benne többnyelvű tanárokat fogunk találni, akik a közösség többnyelvű mintáit fogják 

hivatásuk, hagyományaik és eszmerendszereik szerint megmutatni, előírni és betartatni az 

órán. Többnyelvű nyelvközösségekről beszélek, a szó tág értelmében: nem tartom ennek a 

fogalomnak a használatához elengedhetetlen követelménynek, hogy a közösség minden tagja 

balansz kétnyelvű legyen (lásd még Grosjean 2008). Ezt saját munkacsoportunk kutatásai is 

megerősítik: nagyon sok adatközlőnk említette azokat a többnyelvű kontextusokat, melyek a 

tanárokat saját diákéveik alatt és után a tanárképzésben és a tanítás közben körülveszik – 

időben és térben mindenképpen változatos formában, de mégsem feltétlenül eredményezve 

balansz kétnyelvűséget sem az ő csoportjuk, sem a diákok számára. 

Dolgozatomban a kisebbségi léthelyzethez köthető, és ennek ürügyén elhangzó állítások 

elemzésével szeretném a kérdés mélyebb megértését megközelíteni. Hozzáállásomban, bár 

társasnyelvészeti elméleti hátteret használva szeretném a következtetéseim levonni, inkább 

etnográfiai jellegű kérdésfölvetéseket fogalmazok meg: nem hipotéziseket tesztelek, hanem 

saját kutatói és személyes helyzetemet is figyelembe véve próbálom megérteni, hogy hogyan 

alakítják a tanárok az egynyelvűség és többnyelvűség jelentését az interjúk során. Többségi 

magyarként végeztem az elemzést, hátrányom tehát, hogy nem feltétlenül értek meg 

tökéletesen minden egyes utalást, tapasztalatot, melyek az interjúk során elhangzanak, 

ugyanakkor előnyöm, hogy olyan észrevételeim lehetnek, melyek olyan szövegrészleteken 

alapulnak, melyek túl egyértelműek, triviálisak, említésre sem méltók lehetnének az insider-

ek számára. 

 

2. Anyag és módszer 

A jelen dolgozatban a LINEE (FP6-2004-CIT4-028388) WP9 szegedi munkacsoportja által 

gyűjtött korpusz azon részeinek egy kis részét elemzem, ahol a tanárok az órai 

nyelvhasználatot és a többnyelvű lét tapasztalatait jellemzik. Az adatokat terepmunkásaink, 

Dégi Zsuzsanna, Ódry Ágnes, Kiss Zsuzsanna és Rabec István vették föl. Célunk nem a 

határon túli magyar oktatás egészének a feltérképezése volt, sokkal inkább a kisebbségi 

oktatás olyan dimenzióit kerestük, melyeket a hagyományos statisztikai, illetve szociológiai 

mutatók rendre figyelmen kívül hagynak. 

Az interjúalanyaink olyan „hétköznapi” gimnáziumi tanárok (főleg, de nem kizárólag 

magyar és idegennyelv-szakos tanárokat kerestünk meg) és igazgatók, akik hajlandók voltak 

saját, iskolán belüli nyelvi élményeikről beszélni nekünk. Az interjúk felvételének részleteit 

Fenyvesi (jelen kötet) ismerteti. Az interjúkat maguk a terepmunkások írták át, a 

hangfelvételeken kívül az átiratokat is rendelkezésemre bocsátották. 

 

3. Szakirodalmi előzmények 
Az oktatási színtér mint kutatási helyszín azért fontos, mert amellett, hogy a szocio-

ökonómiai rétegződés mechanizmusai is itt játszódnak le (Rampton–Roberts–Leung–Harris 
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2002: 378), mind a kisebbségnek, mind a többségnek az ideológiái is itt érhetők tetten, azok 

kialakítása és fenntartása is. Az iskolát tekinthetjük annak a színtérnek, ahol a családok és 

közösségek kulturális identitásának alapjai formálódnak, ahol a társadalmi mobilitáshoz és 

sikerhez szükséges ismeretek megszerezhetők (Mitchell–Destino–Karam–Colón–Muniz 

1999), és az iskolák szolgálnak olyan kapuként is, melyek odaengedik a gyerekeket a 

kulturális javakhoz (vagy éppen kirekesztik onnan őket), mely javaknak alapvető része és 

alapvető megteremtője az éppen legitimnek tartott nyelvváltozat. 

Ahogyan a bevezetőben is írtam, az iskola ad helyet mind konkrétan (az 

osztálytermekben, a folyosón és a tanári szobákban), mind diszkurzívan (az osztálymunka, a 

feleltetés, a dolgozatíratás és -javítás közben például) a tanároknak arra, hogy a közösség által 

megfelelőnek és elsajátítandónak tartott nyelvváltozatot és nyelvi repertoárt átadják. Attól 

függően, hogy a tanár milyen nyelvhasználati szokásokat mutat, ír elő, illetve, hogy 

milyeneket dicsér, javít ki, esetleg szól le, pontos képet ad majd a diákoknak arra nézve, hogy 

milyen nyelvhasználatot támogat, tűr meg vagy éppen tilt a közösség (vö. Heller 1995, 2001). 

 

4. Elemzés és eredmények 
A következőkben bemutatandó példák tehát az egy- és többnyelvűséghez köthető 

ideológiáknak a diszkurzív, nyelv általi és a személyes interakcióban kontextualizált 

kialakítását és fenntartását példázzák. 

(1) Vajdasági tanár 

Terepmunkás (TM): Milyen nyelven tanultál? 
Adatközlő (AK): Szerbül. Szerbül is vizsgáztam. 

TM: És volt arra valami lehetőséged, hogy magyarul… 

AK: Teljesen önszorgalomból. Igen. És olvastam is sokat, mert rengeteg irodalmat 
szereztem be Magyarországról. Úgyhogy én a tananyagot párhuzamosan tanultam 

szerbül is, magyarul is. Adott esetben csak magyarul, de szerbül vizsgáztam. Attól 

függően, hogy melyik tankönyv volt számomra előnyösebb. 

TM: És a szavakat elmondod nekik? 

AK: Szerbül? Magyaroknak? Nem. Nem. A szakszavakat tanulják magyarul meg 
latinul. Most ha itt szerbül is meg kellene tanulják, akkor 3 bőrt nyúznék le róluk a 2 

helyett. De ezt sem tanulják meg, hát magyarul sem tudják, meg latinul sem képesek, 

nemhogy szerbül. 
Bármilyen nyelvi környezetben van is ez a tanár mai munkája közben, a diákévei alatt 

olyan kétnyelvű környezetben volt, amely szerb egynyelvűnek tűnhetett a kívülálló számára, 

ő azonban saját akaratából kétnyelvűvé tette, hozzáadó kétnyelvűségi helyzetet hozott létre: 

plusz terhet vállalt, plusz feladatokat és nem utolsósorban plusz kiadásokat. Érdekes az 

önszorgalomból kifejezés használata, mellyel adatközlőnk jelzi az egyéni akarat és az egyéni 

siker fontosságát ennek a hozzáadó kétnyelvűségi helyzetnek a kialakításában. 

Ezzel a helyzettel szemben, míg saját maga számára a diákévek alatt elképzelhető volt a 

plusz tanulás, a két nyelv párhuzamos használata legalább a szakmai színtéren, ezt ő most 

nem rója ki a diákokra. Ehelyett olyan kétnyelvűségi modellt vezet be, melyben a második 

vagy harmadik nyelvet terminológiai listákkal, párhuzamos szólistákkal sajátítják el a diákok. 

Mindemellett a háromnyelvűséget nem gondolja létszükségletnek, hanem inkább 

megoldhatatlannak tűnő feladatként látja. Nagy különbség vehető tehát észre a saját maga 

számára kívánatos szakmai nyelvtudás és a diákjai számára elérhető nyelvtudás között. 

A következő két példa a rendelkezésre álló tankönyvekre vonatkozik. 
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(2) Felvidéki tanár 

AK: Matematika könyv tükörfordítása a szlovák tankönyvnek. Sok a hiba benne. Tény 

és való. 
(3) Felvidéki tanár 

AK: Terminológiai szempontból csapnivaló. Hiszen kétszer rosszul lefordították. 
Csehről szlovákra, szlovákról magyarra. 

A hivatalos tankönyv fordítást jelent, ami egy különleges többnyelvű szövegnek 

tekinthető, mert a tanárok beszámolói alapján olyan mértékű bennük a tükörfordítás, az 

„államnyelvizmus” és a magyartalannak tűnő szöveg, hogy nem igazán tekinthetők egynyelvű 

norma szerint megfogalmazott szövegnek. De vajon tekinthetők-e ezek a könyvek a helyi, 

többnyelvű norma szerinti jó szövegeknek? Ha a tanárok leírását nézzük (a (2) és (3) 

példából: csapnivaló, rosszul, sok hiba), nincs norma, ami szerint megfelelőek lennének. De 

valaki mégis leadja a kéziratokat, valaki kiadja őket, és valaki jól-rosszul megérti azt, ami le 

van írva. Mindenképpen hozzájárulnak ezek a fordított szövegek a nyelvi bizonytalansághoz, 

és mindenképpen hozzájárulnak a többnyelvű környezethez. Sokan említették már a 

tankönyvek nyelvi szintjének a kérdését, ezek az idézetek alátámasztják annak a 

párbeszédnek a szükségszerűségét és sürgősségét, amely a helyi normák kialakításáról szól, 

hiszen a tanárok normája, a fordító normája és a kiadó talán nem is létező normája sokkal 

nagyobb összhangban kellene álljon. 

(4) Vajdasági tanár 

AK: Az első idegen nyelvet első osztályban kezdik tanulni, a második idegen nyelvet 
pedig 5. osztálytól. 

TM: Értem. És a környezetnyelv, anyanyelv az végig, 8 évig… 

AK: Így van. Az 1. osztálytól 8. osztályig. 
A (4) példában például csak a terepmunkás kérdésére derül ki, hogy nem csupán első (L3), 

és második idegen nyelv (L4) jelenik meg a gyerekek nyelvi képzésében, hanem, a meg sem 

említett anyanyelvvel (L1) egy időben a környezet nyelve (L2) is. 

Ennek kapcsán – a kutatók és terepmunkások insider/outsider helyzetének fontosságára 

reflektálva – említeném meg, hogy ha a terepmunkás ezt nem tudja saját tapasztalatából 

eredendően mint insider, akkor erre külön nem kérdez rá, és nem marad nyoma, vagy, ha pont 

mint insider, nem kérdez rá, hiszen úgyis tudja, megint csak nem marad nyoma. 

Ennek a két jelenségnek (a környezetnyelv elhallgatására és a terepmunkás tudatos 

kérdezési technikájának) fontosságát mutatja egy erdélyi példa: 

(5) Erdélyi tanár 

AK: Kétnyelvű osztályokban kötelező, hogy bizonyos tantárgyakat, földrajz, 

történelem, az legyen az illető idegen nyelven, angol, olasz. A kollégák ettől 

függetlenül is megcsinálják. Nagyon sok órájuk van, amelyeken az illető nyelvhez 
tartozó népcsoportnak a kultúráját, civilizációját mondják el. 

TM: Vannak románul oktatott tantárgyak? 
AK: A román nyelv és irodalom, ennyi. 

TM: Ami a földrajzot és történelmet illeti? 

AK: Ja, igen. Ez kivétel, mindig elfelejtem. 
Az (5) idézet is egyike azon közléseknek, melyekben az államnyelvet nem tekintik 

adatközlőink külön megtanulandó, hallható nyelvnek. A románt nem sorolja föl a nem-

anyanyelvek között az olasszal vagy az angollal együtt, és amikor rákérdez a terepmunkás, 

akkor sem említi a történelmet és a földrajzot, amit pedig nem anyanyelven tanítanak. 
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Az adatközlő igen magas presztízsű és ritka háromnyelvű oktatásról is beszélhetne akár, 

de nem teszi meg, mert a közösség normája szerint az államnyelv, ebben a helyzetben, amikor 

nyelvtudásokat számolunk össze, nem tekintendő nyelvnek, végképp nem említhető egy 

szinten az angollal vagy olasszal. 

A következőkben vizsgáljuk meg, hogy az interjúk során hogyan használják a „kétnyelvű” 

kifejezést a résztvevők. 

(6) Vajdasági tanár 

TM: Látod-e annak hatását, hogy ezek a gyerekek többnyelvűek? 
AK: Hát elsőben és másodikban nem tapasztaltam semmit. Harmadikban tapasztaltam 

azt, hogy egyre … tehát hogy van aki … Nagyon elenyésző számban. 5 osztályból olyan 

3-4 gyereknél tapasztaltam azt, hogy néha valamit szerbül mond. Egy szót. De ez nem 
jellemző egyébként. 

A (6) példában a „többnyelvű” szót használják, és a terepmunkás a forrás. Jó 

társasnyelvészként ő ezt a kódváltásra, tükörfordításra, szerbizmusra a magyarban, 

hungarizmusra a szerbben, strukturális és lexikai kölcsönzésekre érti, a tanár azonban csak a 

kódváltásra: más nyelvi kontaktusjelenség is biztosan van, de említés sem esik róla. Minél 

nagyobbak a diákok, minél több az államnyelvi input, annál inkább előfordul, hogy 

többnyelvű jelenségekkel találkoznak a gyerekek, és hogy maguk is például kódot váltanak. 

Ahogyan azonban a tanár beszél róla, azt sejteti, hogy a diákok pontosan el tudják határolni, 

hogy mikor melyik nyelven kell beszélniük. Ez azért érdekes észrevétel a tanártól, mert nem 

csak a szociolingvisztikai, de a pszicholingvisztikai kutatások is azt tartják ma már 

evidenciának, hogy a többnyelvű beszélő beszédértése és -produkciója nem az egynyelvűével 

analóg, és mindenképpen hatnak egymásra a beszélő agyában a nyelvek. 

A tanárnak ezt a kijelentését tehát kétféleképpen, de egymást nem kizáró módon lehet 

értelmezni. Az egyik értelmezés szerint ő maga valóban nem hallja a szerb 

kontaktusjelenségeket, hiszen ha nincs külön nyelvészeti képzettsége vagy érdeklődése, akkor 

csak néhány stigmatizált jelenséget fog tudni észrevenni akár szintaktikai, akár lexikai 

szinten. A másik értelmezés szerint, amikor ilyet állít, saját ideológiáját közvetíti, mely nem 

az egy fejben több nyelv kontaktusaként értelmezi a többnyelvűséget, hanem egy fejben 

egymás mellett jól elkülönülő nyelvek halmazaként. Érti ezt azzal a politizáltabb háttérrel 

esetleg, mely jellemző többségi és kisebbségi magyar közösségekre egyaránt, mely szerint a 

tiszta magyar nyelv létezik, van, aki azt beszéli, és arra kell törekedni, ha már esetleg elsőre 

nem sikerült. 

Egy ehhez hasonló vélemény egy másik részletben: 

(7) Vajdasági tanár: 

AK: Hát én nem tudom, én azzal vagyok, hogy amikor ilyen bilingvális környezetben él 

az ember, akkor… Illetve hát nem is bilingvális, többen vannak, illetve hát van 
többféle… tehát én most keveset mondtam, de per pillanat többnyire a szerb meg a 

magyar van többségben. Akkor valahol minimum lenne az az elvárás, hogy az emberke 
mind a két nyelvet tudja. Tehát ez szerintem a világon mindenhol így kellene, hogy 

legyen. Na most itt a történések miatt egy kicsit… ilyen, bukdácsolunk. De nekem nem 

volt gondom sosem. Tehát nem igazán tartom helyesnek, amikor valaki elolvas valamit 
és akkor minden harmadik szót elkezdi lapozni a szótárban, hogy mit jelent, mert a 

büdös életben nem fogja szerintem megérteni. Tehát addig… ugyanúgy, mint a 

nyelveknél van, hogy mindegyik fióknak el kell, hogy helyezkedjen, becsukva legyen. 
Tehát nem tudsz te sem mindent konkrétan mindig fordítgatni, mert… Ha nem úgy 
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gondolkozol, ahogy ők gondolkoznak, akkor kész vagy. Tehát nem lehet úgy, hogy 

beszélek magyarul és akkor fordítom le szerbre. Tehát úgy nem fogok haladni semmire 

sem. 
Ő egyrészről konkrétan utal arra, hogy nem is kétnyelvű, hanem ennél több nyelvű 

környezetben él, másrészről pedig a fiók-hasonlattal jelzi, hogy a nyelvek egymástól 

elválasztva, magas szinten elsajátítva kellene, hogy a beszélő fejében elhelyezkedjenek. Ő 

megemlíti azt a beszélővel szembeni elvárást is, hasonlóan az első adatközlőhöz, hogy az ő 

személyes felelőssége a több nyelv elsajátítása. Említi azt a személyes kellemetlenséget, ha 

nem tud valaki az adott elvárt nyelven elég magas szinten. Például ő maga minden történelmi 

esemény ellenére (érdekes összefoglalása a közelmúlt történelmének a történések szó), saját 

állítása szerint jól boldogul, ezt kéne tenni mindenkinek, mindenhol. Azzal, hogy az egyén 

felelősségévé teszi a megfelelő nyelvtudások megszerzését, egy diszkurzív mozdulattal az 

egyén felelősségévé teszi az esetleges sikertelenséget. Pedig jól tudjuk, hogy ez nem mindig 

ilyen egyszerű. 

(8) Vajdasági tanár 

AK: Mert a magyar nyelvtudás, a szerb nyelvtudás sok esetben nem elég a 
boldoguláshoz. […] Fárasztja őket. És megzavarja őket. Ez nem csak az én 

észrevételem, hanem a nyelvszakos is észrevételezte. 

TM: Ez hogyan látszik? 
AK: Keverik az új szavakat. Angolórán be-becsúsznak szerb szavak, szerbórán angol 

szavak. 
A (8) részletben az órai kódváltásnak mint a pszichikai túlterheltség problémájának a 

tünete jelenik meg, tehát a kódváltás negatív jel, tünet, amely valamely mélyebb, komolyabb, 

kezelendő problémára utal. Emögött az a felfogás található, hogy a két nyelv elkülöníthető 

lenne, ha elég időt tudnának a diákok rááldozni, ez azonban a sok iskolai tanulnivaló és a 

plusz megtanulandó nyelvek miatt nem teljesíthető maradéktalanul. Jó pár példában láthattuk 

tehát azt a felfogást, hogy a két nyelv alapos, azaz elkülönített megtanulása kívánatos, 

lehetséges, és a diák belefektetett, illetve rendelkezésre álló idején és energiáján múlik. 

 

5. Következtetések 

A dolgozatban elemzett interjúk során más egyéb fontos, jelen elemzésben nem tárgyalt 

kérdések mellett adatközlőink gyakran fogalmazták meg azt a felfogást, mely szerint egy 

második nyelv magas szintű elsajátításának lehetősége és felelőssége a diákon nyugszik. Ez 

lehet talán az a mögöttes gondolat, ideológia, ami nem feltétlenül megtartandó ebben a 

formájában. A két, illetve minél több nyelv minél alaposabb elsajátítása, és minél kevesebb 

interferencia, illetve kontaktusjelenséget tartalmazó használata mindenképpen elérendő cél, 

ennek a lehetősége azonban sokkal több tényező függvénye, mint a diák befektethető ideje és 

energiája. 

Például sokkal körültekintőbb tanári hozzáálláson is múlik, amit nézetem szerint 

leginkább a tanárképzés során lehetne átadni a leendő tanári generációknak, mint ahogy 

látunk is erre példákat eddig a határon túli magyarság életében. Kiemelten fontos a szülők 

szerepe is, de mind a két kérdést bővebben kell még kutatni ahhoz, hogy ha panaceát nem is, 

de követendő hozzáállásokat, ideológiákat találjunk. 

Az egynyelvűség és többnyelvűség a fenti példák elemzésében több értelmezést is kaphat: 

hol beleértődik az államnyelv, hol nem, hol elkerülhetetlen, hol lehetetlen, hol pozitívum, hol 

kerülendő, de talán éppen ez a fontos: attól függően, hogy ki kinek, mikor és kivel 
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kapcsolatban fogalmazza meg a nyelvről, nyelvekről a véleményét, más és más ideológiák 

kerülnek előtérbe, lehetővé téve a csoporthoz tartozás és az attól elkülönülés stratégiáját. 
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Language use in the classroom: Teachers’ attitudes 
ESZTER SZABÓ-GILINGER 

Using interview excerpts conducted at several schools in Vojvodina, Transylvania and 

Felvidék having Hungarian as a minority language as the language of instruction the paper 

analyzes the attitudes ethnic Hungarian teachers have in connection with possible and 

mandatory code choices of their Hungarian students in the classroom setting. The analysis 

showed a consistent trend towards placing the responsibility of multilingual proficiency on 

the individual, not considering other environmental, social or cultural causes. Felvidék having 

Hungarian as a minority language as the language of instruction the paper analyzes the 

attitudes ethnic Hungarian teachers have in connection with possible and mandatory code 

choices of their Hungarian students in the classroom setting. The analysis showed a consistent 

trend towards placing the responsibility of multilingual proficiency on the individual, not 

considering other environmental, social or cultural causes. 
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The names of English: Non-native insights into English as a lingua franca 

 

DONALD W. PECKHAM 

 

1. Introduction 
There is little doubt that as English has become the most widely spoken foreign language in 

Europe (Eurobarometer 2005) a change has taken place where non-native speakers of English 

are more likely to be speaking with each other than they are with native speakers (Graddol 

2006). That is, it turns out that English speakers in Europe may be using English as a lingua 

franca (ELF) more often than English as a second language (ESL) or a foreign language 

(EFL). Whereas ESL and EFL are defined in relation to native speakers, ELF arises as a 

means of communication between non-native speakers (Seidlhofer 2005). ELF, though 

frequently misunderstood as denoting a separate code or specific set of rules used by all 

speakers, is best understood as part of the pluralistic world Englishes paradigm (Jenkins 

2007) and is a means of communication in specific contexts. 

This paper presents data concerning the names that non-native speakers give to the 

English that they are using in ELF contexts. This data is used to give voice to ELF users 

themselves, some of whom rather clearly seem to use these different names to differentiate 

themselves and their English use from native speakers of English and traditional ESL and 

EFL views of language and community. As linguists and the professional community of 

English language teachers are called on to develop an awareness of an inclusive ownership of 

the language by all users of English (Holliday 2005) it is interesting to note that many ELF 

users themselves seem quite aware of this already, a theme which will be returned to below. 

 

2. The study 

Data for this present paper comes from a larger project researching the role of English in 

multilingualism in Europe and specifically looking at the attitudes of ELF users towards 

native and non-native varieties and use of English, work which was carried out as the part of 

the EU funded LINEE project. The Szeged research team consists of Kovács Emőke, 

Kalocsai Karolina, and the present author. As the main data collection measure in our work, a 

series of semi-structured, small group interviews were carried out with 26 Erasmus students 

studying in Szeged, Hungary and Prague. In these interviews participants were encouraged to 

discuss their experiences and views about English and speaking English while studying 

abroad. The interviews were then transcribed and analyzed for common content, a more 

general analysis of which has been presented elsewhere (Peckham–Kovács–Kalocsai 2008). 

 

3. Data and analysis 
A striking feature of the interviews is the great variety of names used for “English”. While 

participants frequently referred to themselves as English speakers and denoted the language 

as “English” they also had many specific names which they used for describing the language 

they used in the specific ELF communities that we interviewed them in. A sampling of the 

names are the following: Maastricht English, European English, international English, useful 
English, a code, MTV English, Erasmus English, our version of English, the English we 

developed, and new English. 

The question which arises is as follows: why do participants choose to use another name 

for their “English”? Through the comments made by participants themselves, I’ll present 
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three possible explanations for this which work together to indicate a clear awareness on the 

part of participants of identifying with and being owners of their own English. 

First, participants appear to make an active effort to distance themselves from native 

speaker language and culture, and the use of different names for English allows them to do 

this. This might be showing an acceptance of the marginalized and inferior status of non-

native speakers (Halliday 2005), yet despite some comments to this effect in the data, there 

are many comments showing neural or positive views of themselves vis-à-vis native speakers. 

For example, the participant who mentioned “Maastricht English” noted that “Maastricht has 
developed their own style and dialect, I mean it’s not worse or better than the native English 

it’s just very it’s just different.” Moreover, participants frequently stated that they did not 

want to be associated with native speaker English, as one participant indicated saying “I don’t 
want to sound British or American, like uh I just, I don’t mind if I have a, my own accent, I 

just want to speak clearly…” Thus using a different name for English can emphasize this 

differentiation from native speakers. Furthermore, at many other points in the data, 

participants noted that, as in the above quote, they appreciate being able to express their own 

personal cultural identity through English. Thus this use of different names for English not 

only allows for differentiation, but shows an awareness of the complex sociopolitical role of 

English in Europe. 

Second, participants in our study use separate names for English to indicate that they are 

using a different concept of language knowledge and use which does not identify English 

with a series of rules which need to be followed, but as a means of communication used in 

multicultural settings. As one participant expresses it: “I mean it’s uh, international English 

it’s the English you use to make yourself [clear to the people] the people are using it to make 

themselves understand.” Another participant notes what they use is “a more important useful 
English and maybe this is the European version of English.” This English which is used in 

these specific communicative contexts, though, may not be a stable variety, as another 

participant remarks, saying that „I’m not sure it exists like this, you know, this stable 

construction that can be put a label on it, some Grammar books and dictionaries published. 

Because it’s like more like a liquid and it’s actually created every time when some people 
meet.” What is striking about this comment is that not only does the participant express the 

definition of ELF as noted above in this paper as not being a stable variety, but reflects 

current thinking on multicompetence which suggests a usage-based context-dependent basis 

for linguistic knowledge (Hall–Cheng–Carlson 2006). 

Finally, the participants in our study rather clearly used distinct ways of referring to their 

English as a way of demarking the groups of English speakers that they personally belong to. 

For example “Erasmus English” is used to refer to the in-group communication that occurs 

among Erasmus students. As one participant notes concerning Erasmus English: “(…) we 
take one word which is from one language and that we know that from this situation 

everybody would understand, because something happened and (…) and then the people have 
learned about this situation so they know the the word and so on.” In a more general sense, 

another participant expressed a sense of group ownership of their language in the following 

response to the term European English asking: “Is it the English that we created?” In another 

example one participant notes that “Yeah I think with the Erasmus program we are talking 

about that like the… a new kind of international English is just creating. And maybe the, the, 

official English that we know now is going to disappear.” This comment was met with the 

response “Yeah. Let’s work for that. Let’s create a new (…) English.” What these comments 
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suggest is that participants through English feel a sense of belonging to a community, be it a 

small community of students at a university, or the new “owners” of the language in general. 

In many cases participants are creating and experiencing what is best described as a 

community of practice (Wenger 1998), one for which language is a particular identifying 

feature. 

 

4. Conclusions: awareness and awareness raising 

Reflected through the use of names for English, many participants in our study show a 

growing awareness – and many times sharp clarity – concerning English in Europe. They see 

the social and political situation of English in Europe; they recognize the context- and usage-

based approach to language knowledge; and they understand that they themselves form 

communities of non-native speakers. Thus, their awareness has been raised, at least partially, 

through their experiences of actively using ELF in context. If this is indeed the case, this pro 

non-native speaker perspective may be one which can be effectively encouraged in the 

classroom even before young people get experience using English in the multilingual and 

multicultural contexts of Europe. 
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Az angol nyelv nevei: hogyan látják a nem angol anyanyelvű beszélők az angolt mint 

lingua francát 
DONALD W. PECKHAM 

A tanulmány célja annak vizsgálata, hogyan nevezik a nem angol anyanyelvű beszélők azt az 

angol nyelvet, amelyet angol nyelvű lingua franca kommunikációjuk során használnak. Az 

interjúkat 26, az angol nyelvet külföldön használó Erasmus hallgatóval készítettük. Az 

eredmények alapján a megkérdezettek az általuk beszélt angol nyelvet úgy nevezik el, hogy 

önmagukat az anyanyelvi beszélőktől megkülönböztethessék, jelezve, hogy ők az angol 

nyelvet elsődlegesen kommunikációra használják, illetve magukat ennek segítségével 

csoportként azonosítják. A résztvevők nemcsak eltérő neveket használnak, de láthatólag 
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teljesen tisztában vannak ennek következményeivel is. A szerző levonja az angol nyelv ilyen 

módon történő használatának tudatosságára és tudatosítására vonatkozó következtetéseit is. 
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Nyelvi menedzselés multinacionális nagyvállalatoknál: Két Magyarországon működő 

nagyvállalat kommunikációjának összehasonlítása a nyelvmenedzselés-elmélet 

segítségével 

 

BALOGH ERZSÉBET – T. BALLA ÁGNES 

 

Bevezetés 

A LINEE projekt keretében szegedi munkacsoportunk a prágai Károly Egyetem 

kutatócsoportjával dolgozik együtt 2006 novembere óta. A közös kutatás célja a vizsgálat első 

szakaszában – tehát az első másfél évben – az volt, hogy feltérképezzük és összehasonlítsuk a 

multinacionális nagyvállalatok nyelvi helyzetét helyi szinteken, azaz Csehországban és 

Magyarországon. Kutatásunk középpontjában egy-egy multinacionális nagyvállalat 

Csehországban, illetve Magyarországon működő leányvállalatainak nyelvmenedzselési 

folyamatai állnak. 

Kutatásunk következő szakaszában tovább vizsgáljuk a nagyvállalatok nyelvmenedzselési 

folyamatait: továbblépve a helyi szintről, a vizsgálat következő lépései nemzetközi szinten 

folynak majd. Ugyanakkor szándékunkban áll a kutatásban részt vevő nagyvállalatok 

nyelvmenedzselési folyamatait sokkal részletesebben és aprólékosabban elemezni, mely 

elemzés során főként az interakció előtti, az interakció utáni és az interakció közben 

alkalmazott nyelvmenedzselési stratégiát vizsgáljuk majd. 

Ebben a tanulmányban a fent említett kutatás azon szeletéről számolunk be, amelyet 

Szegeden tevékenykedő munkacsoportunk végzett. Kutatásunkban két multinacionális – 

francia, illetve német tulajdonban lévő – nagyvállalat Magyarországon működő 

leányvállalatánál végeztünk vizsgálatokat. Adatainkat egyéni, illetve csoportos interjúk, 

valamint részt vevő megfigyelés segítségével gyűjtöttük. Az adatokat két szempont alapján 

elemeztük: először feltérképeztük a két nagyvállalat nyelvi helyzetét, majd a nyelvi 

menedzselés elmélete segítségével összehasonlítottuk a két nagyvállalatnál folyó nyelvi 

menedzselési folyamatokat. Ebben a tanulmányban tehát először bemutatjuk a 

Magyarországon működő nagyvállalatok nyelvi helyzetét, majd elemezzük a náluk 

végbemenő nyelvi menedzselési folyamatokat. 

 

Két Magyarországon működő multinacionális nagyvállalat nyelvi helyzete 
A multinacionális nagyvállalatok sajátos helyzete miatt mind az anyavállalatnál, mind a 

leányvállalatoknál több mint egy nyelven folyik a kommunikáció a mindennapos munka 

során. Mind az anyavállalatnál, mind a leányvállalatoknál dolgoznak olyan munkatársak, akik 

ebben a multinacionális, többnyelvű közegben a kommunikáció problémamentes 

lebonyolításáért felelősek. A nagyvállalatok nyelvi helyzetéről általánosságban elmondható, 

hogy más az anyanyelve a tulajdonosoknak és a munkavállalóknak; ugyanakkor a 

munkavállalók csoportján belül is eltérhet a menedzsment anyanyelve a beosztottakétól. Még 

összetettebbé teheti a helyzetet az, ha van a vállalatnak hivatalos nyelve, és hogy az az egyik 

fél – tehát vagy a tulajdonos, vagy a munkavállalók – anyanyelve, vagy egy harmadik nyelv, 

amely mindkét fél számára második vagy idegen nyelvként tanult nyelv. Továbbá, a vállalat 

ügyfelei is beszélhetnek eltérő nyelveken a fentieken kívül, tehát beszélhetnek egy negyedik 

nyelvet, amely sem a tulajdonosoknak, sem a munkavállalóknak nem anyanyelve, sőt, a 

vállalat hivatalos nyelvével sem egyezik meg. 
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A fentiek tükrében az általunk vizsgált két nagyvállalat nyelvi helyzete bizonyos 

szempontból egyszerűbb, míg más szempontból összetettebb, mint az a multinacionális 

nagyvállalatokról általánosságban elmondható. F vállalatnál a tulajdonosok nyelve francia, a 

munkavállalók nyelve pedig francia és magyar. A francia anyanyelvű munkavállalók minden 

esetben vezető pozícióban vannak, míg a magyar anyanyelvű munkavállalók vagy 

felsővezetők, vagy beosztottak. A munkavállalók közötti kommunikáció F vállalatnál három 

nyelven folyhat: általában a magyar munkavállalók egymás között magyarul beszélnek, amint 

viszont egy francia munkavállaló is részt vesz az interakcióban, a megbeszélés nyelve 

megváltozik, és angol vagy francia lesz. Érdekes megjegyezni, hogy min múlik az, hogy a 

megbeszélés angolul vagy franciául zajlik: az esetek többségében angol a megbeszélés 

nyelve, mert több magyar munkavállaló beszél angolul, mint franciául, illetve a francia 

munkavállalók is ezt a nyelvet részesítik előnyben, amikor a magyarokkal beszélnek. Francia 

akkor lehet a megbeszélés nyelve, amikor jelen vannak olyan magyar munkavállalók is, akik 

csak franciául beszélnek, bár ilyen esetekben a megbeszélések nyelve nem csak pusztán 

francia, vagy angol, hanem általában mind a három nyelv szerepet kap az interakció során. 

Tehát magyarul beszélnek a magyar munkavállalók az információk pontosítása érdekében, 

angolul általában mindenki beszél valamilyen szinten, és franciául beszélnek a francia és a 

franciául jobban beszélő (angolul kevésbé tudó) magyar munkavállalók, szintén az 

információk pontosítása érdekében. A vállalatnak nincs hivatalos nyelve, mégis az angol 

tűnik egy olyan nyelvnek, amelyet mindkét fél több-kevesebb sikerrel alkalmazni tud az 

egymással való kommunikációban. 

N vállalattal kapcsolatban – érdekes módon – két tulajdonosról, és ennek megfelelően 

alapjaiban ugyanolyan, részleteiben viszont eltérő nyelvi helyzetről beszélhetünk. A 

magyarországi céget felvásárló első tulajdonos egy olyan német cég volt, amely hivatalos 

nyelvként a német nyelvet részesítette előnyben az anyavállalat és a magyarországi 

leányvállalat munkatársai között. A nagyvállalatot később felvásárolta egy másik német cég, 

amelynek azonban a hivatalos nyelve az angol volt, így a magyarországi leányvállalat német 

hivatalos nyelvét felváltotta az angol. Azonban a magyarországi leányvállalatnál nem 

dolgoznak német anyanyelvű vezetők, ezért a magyarországi leányvállalaton belül a magyar 

munkavállalók között folyó interakció nyelve a magyar maradt. A magyartól eltérő nyelvet 

használnak a magyar munkavállalók abban az esetben, ha az anyavállalat munkatársaival 

beszélnek, azonban itt sem csupán egy nyelvet használnak az interakció során, hanem a 

németet és az angolt is, attól függően, hogy a korábbi anyavállalat munkatársaival, 

menedzsereivel, vagy a jelenlegi anyavállalat felsővezetőivel folytatnak megbeszéléseket. Az 

előbbi esetben a megbeszélések, telefonbeszélgetések nyelve a német – hiszen a régi 

kollégákkal, kapcsolattartókkal mindig is a német volt a megbeszélés nyelve, és ez nem is 

változott. Utóbbi esetben, illetve amikor az új vállalat más leányvállalataival kommunikálnak, 

akkor az interakció során használt nyelv az angol, hiszen ez az új vállalat hivatalos nyelve. 

Mivel a vállalatnak nem csak magyarországi ügyfelei vannak, ezért az ügyfelekkel való 

kommunikációban is inkább jellemző az angol vagy a német nyelv használata, attól függően, 

hogy az ügyfél melyik nyelvet részesíti előnyben. A német nyelvet általában a németországi 

ügyfelekkel használja a vállalat, ugyanakkor a nemzetközi ügyfelek előnyben részesítik az 

angol nyelv használatát. 
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Nyelvi menedzselés két Magyarországon működő nagyvállalatnál 

A nyelvi menedzselés elméletét Jernudd és Neustupný (1987) fejlesztette ki, majd a Jernudd 

és Neustupný által létrehozott elméletet Nekvapil (2006) fejlesztette tovább, kimondottan a 

multinacionális nagyvállalatok nyelvi menedzselési folyamatait alapul véve. A Nekvapil által 

létrehozott elmélet a multinacionális nagyvállalatok nyelvi menedzselését egy öt szakaszból 

álló folyamatként jellemzi. A nyelvi menedzselés első szakaszáról akkor beszélhetünk, 

amikor bármilyen kommunikáció során eltérés jön létre a kommunikációs normától 

(deviation), illetve attól a normától, amit a beszélgetőpartnerek elvárnak egymástól. A 

második szakaszról akkor beszélhetünk, amikor a normától való eltérés a figyelem 

középpontjába kerül (noting), azaz a beszélőpartnerek észlelik, észre is veszik az eltérést. 

Amennyiben a normától való eltérést az észlelése után értékelik is a beszélőpartnerek, 

megvalósul a nyelvi menedzselés harmadik szakasza, azaz az értékelés (evaluation), melynek 

során a felek értékelik a normától, illetve az elvárttól való eltérést. Nyelvi problémáról akkor 

beszélhetünk, amikor a beszélőpartnerek negatívan értékelik a normától való eltérést. A 

következő szakaszban sor kerülhet egy olyan akcióterv kidolgozására (adjustment design), 

amelynek segítségével megoldható a probléma. A kidolgozás után, a nyelvi menedzselés 

ötödik szakaszában az akcióterv megvalósítása következhet (implementation). 

Általánosságban elmondható, hogy egy-egy multinacionális nagyvállalatnál a nyelvi 

menedzselésnek mind az öt szakasza megjelenik, tehát a nyelvmenedzselési folyamat 

komplex módon játszódik le. Az általunk vizsgált két nagyvállalatnál összességében azt 

találtuk, hogy F vállalatnál a nyelvmenedzselés mind az öt szakasza megfigyelhető, 

ugyanakkor N vállalatnál a folyamat negyedik szakasza hiányzik, valószínűleg egy korábban 

végbement nyelvmenedzselési folyamat eredményeképpen. 

Az adatokat megvizsgálva és elemezve a nyelvi menedzselést F vállalatnál a 

következőképpen jellemezhetjük: először a munkatársak közötti megbeszélések során nyelvi 

korlátok merülnek fel mindkét fél részéről, főleg amikor a megbeszélés angolul folyik, tehát 

azon a nyelven, amely egyik félnek sem az anyanyelve. Ez ahhoz vezet, hogy a 

kommunikációs normától gyakran eltérnek a beszélőpartnerek, mely eltérést gyakran észlelik 

is a felek; ekkor valósul meg a nyelvi menedzselés második szakasza. A beszélgetőpartnerek 

nemcsak észlelik, hanem adott esetben értékelik is a normától való eltérést. Az értékelés 

nagyobb része negatív, tehát F vállalat esetében olyan nyelvi problémákról beszélhetünk, 

amelyek megjelennek a felek interakcióiban. Akcióterv kidolgozásának a terve mind a 

francia, mind a magyar felek részéről felmerül: a probléma megoldását nyelvtanfolyamok 

szervezésében (adott nyelvterületen, illetve helyi szinten) látják, továbbá felmerül a 

tolmácsok jelenlegi alkalmazásának egy módosított akcióterve: jelenleg az idegen nyelvű 

megbeszéléseken ritkán, vagy szinte egyáltalán nem alkalmaznak francia–magyar nyelvű 

tolmácsokat, ezzel szemben a magyar felek ezt a lehetőséget is akciótervként, a probléma 

megoldására irányuló lehetőségként értékelik. Az akciótervek közül – mindkét fél 

egyetértésével – a helyileg, tehát a vállalaton belül szervezett nyelvtanfolyamokat valósítják 

meg annak érdekében, hogy a nyelvi problémákat megoldják. Azonban hozzá kell még 

tennünk azt is, hogy a nyelvtanfolyamok az angol nyelv megtanulását segítik elő, és 

nincsenek francia, illetve magyar mint idegen nyelv kurzusok. 

N vállalatnál a nyelvmenedzselés nem minden szakasza valósul meg, ennek okait abban 

látjuk, hogy a nyelvmenedzselési folyamaton belül az egyes szakaszokat nem tekintik a 

résztvevők problematikusnak, ezért például nem dolgoznak ki akcióterveket a problémák 

megoldására. A nyelvmenedzselés első és második szakasza azonban maradéktalanul 
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megvalósul, mégpedig azáltal, hogy a munkavállalók észlelik a normától való eltérést a saját 

nyelvi korlátaik miatt, amikor a megbeszélések nyelve nem a saját anyanyelvük, hanem 

bármilyen, általuk tanult idegen nyelv (legtöbb esetben az angol vagy a német). Ugyanakkor 

sem saját nyelvi korlátaikat, sem a normától való eltérés okozta problematikus helyzeteket 

nem értékelik negatívan, hanem éppen ellenkezőleg, az interakció problémamentes 

lefolytatására fektetik a hangsúlyt. Ez azt jelenti, hogy a vállalat nyelvmenedzselési 

folyamatából hiányoznak azok a munkálatok, melyek során akciótervet dolgozhatnának ki a 

problémák megoldására. Jól működnek tehát azok a folyamatok, amelyeket valószínűleg egy 

korábbi menedzselési folyamatban problémaként felmerülő esetek megoldására dolgoztak ki. 

Azaz, a munkavállalók angol és német nyelvtanfolyamokon vesznek részt, hogy 

nyelvtudásukat fejlesszék, illetve az olyan munkatársak, akik angolul és/vagy németül is 

problémamentesen kommunikálnak, egy esetleges problémás helyzetben a nehézséggel küzdő 

fél mellé állnak, és segítenek abban, hogy a kommunikációs helyzetben a problémát a 

beszélgetőpartnerek megoldják. 

 

Összegzés 
Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy egy-egy adott nagyvállalatnál a nyelvmenedzselési 

folyamatok sajátosan, a vállalat működési rendszerének (tulajdonosok, a beszélt nyelvek stb.) 

megfelelően működnek. Bizonyos esetekben ezek a folyamatok alátámasztják az elméletet, 

amely esetekben a vállalat nyelvi helyzetének feltérképezése, illetve a nyelvmenedzselési 

folyamatok megértése hozzásegítheti a vállalatokat ahhoz, hogy a kommunikáció során 

felmerülő problémákat orvosolják. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy egy-egy nagyvállalat 

nyelvmenedzselési folyamatai nem követik ez elméleti mintát, amely esetben az lehet érdekes 

a vizsgálódók számára, hogy milyen módon tudja a vállalat az esetleges kommunikációs 

problémákat a gyakorlatban megoldani, akár elméletek segítsége nélkül is. 
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Language management of multinational companies: Comparing two companies in 

Hungary with the help of Language Management Theory 

ERZSÉBET BALOGH – ÁGNES T. BALLA 

In our present paper we compare the overall language situation and the language management 

processes in two Hungarian subsidiaries of French- and German-owned multinational 

companies. In particular, we examine how employers and employees manage the language 

situations, and what language management strategies the subsidiaries apply in their everyday 

multilingual communications. 

 


