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1. Bevezető 

 A dolgozat határon túli – kiemelten felvidéki – pedagógusok nyelvjárási 

attitűdjével, nyelvi tudatával és a nyelvjárások tanításával, oktatási-nevelési problémáival 

foglalkozik, amelyek a részben nyelvjárási elsődleges anyanyelvváltozatú, illetőleg 

nyelvjárási hátterű, környezetű, illetve nyelvjárást használó diákokkal naponta találkozó 

tanítók és tanárok nyelvi/nyelvjárási (identitás)tudatával, tudatosságával függnek össze. A 

nagyon is összetett nyelvi tudatot a nyelvhasználati jellemzők, valamint az adatközlők 

nyelvi attitűdje, értékítélete alapján tanulmányozom – szociolingvisztikai és szociológiai 

változók mentén. 

 A vizsgált területeken a (regionális) köznyelv társadalmi, nyelvhasználati hatóköre 

eltérő: a lakosság jelentős része nemcsak őrzője, hanem napjainkban is aktív használója 

egyes nyelvjárásoknak. Szóbeli és írásbeli megnyilvánulásaikban egyaránt megfigyelhetők 

– eltérő mértékben ugyan – az államnyelvi interferenciajelenségek és a nyelvjárási elemek 

is. A kutatás kiemelt figyelmet fordít arra, hogyan tekintenek a megkérdezett adatközlők az 

általuk és a környezetük által használt nyelvjárásra, a diákjaik nyelvhasználatára, a nyelvi 

helyesség szükségességére, mennyire befolyásolják őket a változatokkal kapcsolatos 

hiedelmek, előítéletek. Azt is vizsgálja, hogy metanyelvi kompetenciájuk mit árul el 

nyelvi/nyelvjárási komfortérzetükről és az identitásukról. 

 A problémafelvetés fontosságát igazolja a tény, mely szerint kisebbségi 

beszélőközösségekben az anyanyelv jövője múlhat a nyelvhasználók nyelvi tudatosságán, 

nyelvi/nyelvjárási attitűdjén (Kiss 1996, 1999, Lanstyák 1998; Sándor 2000; Kontra 2003a; 

Kožík 2004; Posgay 2007), hiszen sok esetben a nyelvjárás az egyetlen anyanyelvi 

változat, amellyel bírnak. Ilyen körülmények között a nyelvjárás megbélyegzése az 

anyanyelv stigmatizálását jelenti, amelynek előbb vagy utóbb egyértelműen negatív 

következményei lesznek az anyanyelvmegtartás szempontjából. Ez halmozottan igaz a 

felnövekvő nemzedékre, az identitásukat kereső fiatalokra, akikre a pedagógusoknak és az 

iskolának nagy hatása van. A tanulók iskolázási körülményeik folytán gyakran kerülhetnek 

olyan helyzetbe, amelyben anyanyelvváltozatuk miatt pozitív, illetve negatív élmény érheti 

őket, és ez döntően befolyásolhatja későbbi nyelvi viselkedésüket. 

 Vizsgálatom adatközlői felvidéki, kárpátaljai és erdélyi pedagógusok. Egyrészt 

azért választottam ezt a rétegcsoportot, mert ők azok, akik segítenek a diákoknak a nyelvi 

tudatuk kialakításában, jelen vannak annak fejlődésénél, hatást gyakorolnak a diákok 
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nyelvhasználatára, befolyásolják, hogy mely nyelvhez/nyelvváltozathoz kötődnek majd a 

tanulók jobban, melyiket érzik megőrzendőnek, követendőnek, értékes(ebb)nek, 

továbbadandónak. Figyelmem a következő jelenségekre irányult: hogyan viszonyulnak a 

pedagógusok a nyelvjárásokhoz, a nyelvjárásban beszélő diákokhoz, a regionális és a 

magyarországi köznyelvhez. 

 A kisebbségi anyanyelvmegőrzés szempontjából elengedhetetlen elemeznünk 

mindazon tényezők együttesét, amelyek a helyi anyanyelvváltozat különböző 

beszédhelyzetekben történő használatát vagy éppenséggel mellőzését erőteljesen 

meghatározzák. Minél sűrűbben használják ezt a változatot az itt élők az élet különböző 

színterein, minél fontosabbnak tartják az adott nyelvváltozat továbbörökítését, annál 

inkább van esély a fennmaradására. A határon túli magyarlakta területek jellemzően 

nyelvjárásiasak, de gyakran találkozunk az iskolákban olyan diákokkal, illetve 

pedagógusokkal is, akik próbálnak „leszokni” nyelvjárási nyelvhasználatukról, és erre 

ösztönzik diákjaikat is.  

Vizsgálatommal az alábbi kérdésekre keresem a választ: 

− Hogyan viszonyulnak anyanyelvükhöz, a különböző nyelvváltozatokhoz, saját 

nyelvjárásukhoz, illetve a nyelvjárásban beszélőkhöz a (sokszor nyelvjárási 

elsődleges anyanyelv-változatú) határon túli pedagógusok? 

− Milyen tényezők (sztereotípiák, élmények, saját tapasztalat stb.), valamint mely 

szociológiai változók befolyásolják jelentősen nyelvi értékítéletüket?  

− Melyik nyelvváltozatot kedvelik jobban, melyik használatát tartják zavarónak, 

helyénvalónak bizonyos beszédhelyzetekben az adatközlők? Melyiket használják 

gyakrabban és milyen környezetben? Képesek-e a kódváltásra?  

− Miképpen élnek a tanítók, tanárok tudatában a különféle nyelvhasználati minták? 

Mely nyelvi elemeket tartják a nyelvjárások jellemző sajátosságainak?  

− A pedagógusok, de különösen a magyartanárok, milyen szerepet töltenek be 

tanítványaik nyelvi tudatosságának kialakításában?  

− A pedagógusok a tájnyelvet értéknek vagy elavult nyelvváltozatnak tekintik? 

Ezekre a kérdésekre választ keresve (és kapva) hozzájárulok az érintettek véleményének 

közvetítéséhez is, illetve feltárhatom a határon túli magyar pedagógusok nyelvi/nyelvjárási 

tudatosságát, nyelvi mentalitását és nyelvhasználati szokásait. 

 Különösen figyeltem azon sztereotípiák, előítéletek, lelki tényezők 

feltérképezésére, amelyek a határon túli magyarság (és a vizsgált pedagógusok) kollektív 
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tudatában jelen vannak, és amelyek az anyanyelvhasználók önazonosságát, 

csoporttagságát, nyelvi alkalmazkodóképességét erőteljesen befolyásolják globalizálódó 

világunkban. 

 

1.1.  Az értekezés felépítése  

Az empirikus kutatás fókuszában a határon túli pedagógusok anyanyelvi tudata, 

anyanyelv- és nyelvjáráshasználata áll. E köré csoportosul a jelenségkört árnyaló, körülíró 

kérdések vizsgálata.  

A disszertáció hét fő fejezetből áll. Az általános bevezető rész után a jelen kutatás 

szükségességét, tudományos beágyazottságát bemutató, a nyelvi tudat vizsgálatára irányuló 

korábbi anyaországi és határon túli kutatások rövid összefoglalása következik. E fejezetben 

kerül sor az értekezés kulcsfogalmainak definiálására. Az elméleti háttéranyag kifejtésekor 

– a teljesség igénye nélkül – a nyelvi normatudat, a nyelvi/nyelvjárási attitűd és a 

nyelvhasználat viszonyát próbálom bemutatni. Különálló alfejezetben kap helyet a 

nyelvjárási nevelés néhány kérdése.  

A harmadik fejezetet a tankönyveknek szenteltem egy különálló kutatás keretein 

belül, vizsgáltam a szlovákiai és a romániai magyar nyelvi tankönyveket az alkalmazott 

dialektológia szempontjából.  

A negyedik fejezetben találkozhat az olvasó a kutatás céljainak, hipotéziseinek 

megfogalmazásával.  

Az ötödik szerkezeti egység a 2014–2017 között végzett vizsgálat menetének 

leírásával, gyakorlati problémáival, az adatfelvétel körülményeivel, a gyűjtési módszerrel, 

valamint a vizsgálati minta területi lokalizálásának és szociológiai változóinak 

ismertetésével foglalkozik.  

A tényleges adatelemzés a hatodik fejezettel kezdődik. Mivel a kisebbségben élő 

magyarság identitása elsősorban az anyanyelvhez, anyanyelvjáráshoz kapcsolódik, az 

értekezésben első helyen a vizsgált beszélőközösség nyelvi attitűdjének részletezése 

szerepel, melynek keretében megismerkedhetünk a pedagógusok makro- és 

mikrokörnyezete nyelvváltozataihoz való viszonyulásával, értékítéletével, valamint a 

különböző területi nyelvváltozatot használók beszédmódjának megítélésével. Továbbá 

kiderül az is, hogy az adatközlők a nyelvjárásokhoz milyen presztízsértéket rendelnek, 

illetve hová helyezik azokat a nyelvváltozatok rangsorában. Az egyes kérdésekre adott 
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válaszok elemzéséből megismerjük az adatközlők köznyelvi és nyelvjárási beszélőkhöz 

való viszonyát, a regionális és a magyarországi köznyelvvel szembeni attitűdjét, valamint a 

beszélőközösségen belüli íratlan nyelvhasználati elvárásokat, amelyek a standardizációs 

törekvéseket befolyásolják. Az adatértelmezést a főbb eredmények és a következtetések 

összefoglalása zárja. 

Az eredmények után következik a megvalósulásra váró, szemléletváltásra ösztönző 

pedagógiai módszerek, stratégiák, dialektológiai alapelvek, gyakorlati feladatok 

bemutatása. 
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2. Elméleti és módszertani háttér 

2.1. A kettősnyelvűség és a diglosszia 

„Minden természetes nyelv nyelvjárásokban éli az életét, s mindegyiknek megvan a 

szerepe az adott közösség kommunikációs tevékenységében, tehát megvan a nyelvjárások 

létjogosultsága is” (Sándor 2011a: 181, Sándor 2011b). A nyelvelsajátítás során az egyén 

nemcsak különböző nyelveket, hanem egy nyelv különböző változatait is birtokba veheti. 

A nyelvjárások és a köznyelv közötti viszony sajátos formája a kettősnyelvűség és a 

diglosszia. Ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok, közösségek egy nyelv két 

változatát ismerik és/vagy használják, ez a mindennapi nyelvhasználatban, a konkrét 

beszédhelyzetekben a két nyelvváltozat megkülönböztetésében nyilvánul meg (Kiss 1995: 

232). A használt nyelvváltozatok lehetnek azonos szintűek vagy funkcionálisan 

különbözők.  

Olyan nyelvek esetében, amelyek csak nyelvjárási változatokban élnek, a 

nyelvjárások elvileg azonos értékűek. Így volt ez a magyarral is az írott köznyelv 

kialakulásáig. Ma már azonban – természetesen – van különbség a szerepkörökben és a 

társadalmi megítélésben is a két nyelvváltozat között. Míg a köznyelvet főleg 

presztízsszerepkörökben, nyilvános beszédhelyzetekben használják, addig a nyelvjárásokat 

a családi, baráti, kisközösségi kommunikációs helyzetekben – a legtöbb magyarlakta 

részen.  

Az azonnyelvi változatok között a köznyelv kialakulásával, illetve birtokba 

vételével folyamatosan létrejön a funkció- és presztízskülönbség. Azt a jelenséget, 

állapotot, amikor egy nyelv két – nem stiláris – változata között nyilvánvaló, egyértelmű 

funkció- és presztízskülönbség van a szerepkörök és használati színterek következetes 

elkülönülésével, diglossziá-nak nevezzük. A diglosszia fogalmát Ferguson vezette be: „egy 

nyelv két változata egymás mellett létezik az egész közösséget átfogóan, és mindkettő 

meghatározott, külön funkciót tölt be” (Ferguson 1975: 291−2). A fogalomnak van 

szűkebb értelmezése is: e szerint diglosszia az, amikor a nyelvjárást és a köznyelvet egy 

adott nyelvjárási beszélőközösségben (tehát nem a nyelvközösség egészében) – pl. egy 

faluban – funkcionálisan és beszédhelyzet szerint következetesen elkülönítve használják: 

például idegennel köznyelven, családtagokkal nyelvjárásban beszélnek (l. bővebben: Kiss 

1995: 233−4). 
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A fergusoni értelemben vett diglosszia a magyarországi magyar nyelvközösség 

nyelvhasználatára kevésbé jellemző, ugyanis a köznyelv a magyarban a családi-hétköznapi 

társalgásban is használatos, márpedig ez nem érvényes a fergusoni diglosszia „magas” 

kódjára (= köznyelv). A határon túli magyar kisebbségekkel kapcsolatban azonban azt 

mondhatjuk, hogy az ő helyzetük már rokonságot mutat a fergusoni diglossziahelyzettel: az 

emelkedett változatot a standard magyar jelenti, ami a formális, főleg írott diskurzusban 

használatos azokban a szférákban, ahol a magyar egyáltalán használható formális 

érintkezésre (hiszen nem szabad elfelejteni, hogy a formális funkciók nagy részében a 

többségi nyelv az egyedül használatos), míg a mindennapi változat a magyarnak olyan 

kontaktusváltozata, amelyet államnyelvi – esetünkben szlovák – eredetű kölcsönzések és 

gyakran nyelvjárási jelleg is jellemez. A nyelvművelők egy része a határon túli magyar 

kontaktusváltozatokat „nyelvhasználati hibákat tartalmazó magyarnak” tekintette/tekinti, 

amelynek sajátságos jelenségeit „meg kell akadályozni”, „ellenük harcolni kell” (Jakab 

1994: 53), és amelyeket „szabadjára engedni, esetleg még kodifikálni is közveszélyt” 

jelentene (Deme 1994: 81). Ha viszont e magyar nyelvi változatnak visszaadjuk a teljes és 

informális (beszélt) helyi változatnak kijáró jogokat, és – ajánlás jelleggel – körvonalazzuk 

használatának jellemző szféráit, akkor egyben segítséget nyújthatunk a köznyelvi kód 

alkalmazásához „társadalmilag elvárt” színterek kiválasztásához is. Ennek a 

szemléletmódnak az előnye mindkét változat számára igen nagy: elkülönítésük 

világosabbá teszi mindkettő státuszát és a velük szemben támasztható elvárásokat 

(Fenyvesi 1998: 296). Ugyanakkor hangsúlyozni kell azt is, hogy bármelyik fő 

nyelvváltozatnak a másik jellemző színterein való felbukkanása nem számít „hibának”, a 

határvonás egyébként sem lehet éles.   

A közösség kisebbségi mivoltával alapvetően összefügg a nagyobb mértékű 

nyelvjárásiasság olyan színtereken is, ahol ez Magyarországon nem szokásos. Jóval többen 

használják a kisebbségi nyelvhasználók a nyelvjárást általános kommunikációs eszközként, 

mint a magyarországi magyar beszélők, illetve a nyelvjárás azokban a társadalmi 

rétegekben is erőteljesebben él kisebbségben, melyekben Magyarországon nem vagy 

kevésbé (pl. az iskolázott kisvárosi beszélők körében). Elfogadott(abb) a nyelvjárási 

nyelvhasználat a nyilvános színtereken is, mint például kórház, hivatal, iskola, méghozzá 

nemcsak az ügyfelek, betegek, diákok, hanem a hivatalnokok, orvosok és ápolók, illetve 

pedagógusok részéről is. A kisebbségben élő beszélők köznyelvinek szánt 

beszédmegnyilvánulásait is több nyelvjárási elem színezi, mint Magyarországon, azaz 
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nagyobb mértéket ölt a köznyelvi alapú nyelvváltozatok közvelegessége (interlanguage), 

mint az anyaországban (Lanstyák 2011a: 58). 

A fentebb említett szemléletmód kialakításában a nyelvművelők segítségére 

lehetne, ha a nyelvi kontaktusból eredő elemeket, amelyek részét képezik a határokon túl 

beszélt standard magyarnak, belefoglalnák bizonyos szótárak anyagába, és ott helyi 

standardként jelölnék meg, mint ahogyan ezt a brit szótárak teszik az amerikai, az 

ausztráliai vagy az új-zélandi standard szavakkal. Ez igen kívánatos fejleménye a hazai 

szótárírási gyakorlatnak, s mind az anyaországi, mind a kisebbségi magyarok számára 

megnövelné szótáraink információgazdagságát. A magyar értelmező kéziszótár legújabb 

kiadásában (2003) a szerkesztő, Pusztai Ferenc már figyelembe vette ezt a szemléletmódot, 

és így alkotta meg a munkatársaival a szótár új, kibővített anyagát, bár ez az átdolgozás 

még csak úttörésre vállalkozhatott, csupán mintaanyagot illesztettek be az erdélyi, 

szlovákiai és a kárpátaljai (vagyis nem is az összes) magyar nyelvhasználat regionális 

elterjedtségű szókészleti elemeiből (Pusztai 2003: 6). Fontos fejezete a határon túli 

szótárírásnak, hogy 2010-ben adták ki A romániai magyar nyelvjárások atlaszának utolsó, 

tizenegyedik kötetét (az első 1995-ben jelent meg). Több nehézséggel kellett a 

szótárkészítőknek szembenézniük a szótárkészítés időszakában, de az eredmény 

elvitathatatlan. Egy-egy kötet átlagosan 300 térképet tartalmaz, de minden kötet végén 

található egy szótári egység is olyan szócikkekkel, amelyekből (az adatok nagyfokú 

egyöntetűsége miatt) nem készült nyomtatott térképlap. A számítógépes adatfeldolgozás 

lehetővé tette a szebb és elegánsabb térképek megalkotását, valamint megnyitotta az utat a 

nyelvföldrajzi adatbázisok kiépítése számára is (Juhász 2016: 132). 

Kisebbségi helyzetben gyakrabban használják a nyelvjárást és a regionális 

köznyelvet az emberek, többször jelennek meg a már említett tájszavak és regionalizmusok 

a megnyilvánulásaikban, előfordul azonban itt is a nyelvközösség egészét tekintve, hogy a 

mindennapi társalgásban is használják a standardot – ez a diglosszia és a kettősnyelvűség 

közötti egyik legnagyobb különbség. További különbség, hogy míg a diglossziahelyzet 

„magasabb” kódjának elsajátítása soha nem történik a családban, anyanyelvváltozatként, 

hanem azt a beszélők (a társadalmi elithez tartozók is) az iskolában tanulják meg, addig a 

kettősnyelvűségi helyzet „magasabb” kódját (annak beszélt nyelvi változatát) a lakosság 

egy része anyanyelvként sajátítja el (Lanstyák 1998: 137−8). 

Az anyaország határain kívül élő magyar kisebbségek nyelvhasználatában az 

anyaországi szubstandarddal funkció tekintetében rokon kontaktusváltozatok hasonlítanak 



14 

 

a fergusoni diglosszia közönséges, „alacsony” kódjára (= K kód). A beszélők elsöprő 

többsége a kontaktusváltozatot sajátítja el anyanyelvként, s azt elsősorban a közönséges 

kód funkciójában használja. Az emelkedettebb kódot (= E kód), a magyar standardot a 

beszélők többnyire az iskolában tanulják meg, de a standard ismeretéhez hozzájárulnak a 

magyarországi tömegtájékoztató eszközök, sajtótermékek is, aktív használatának fontos 

színtere és egyben gyakorlóterepe az iskola. 

Az E és a K kódnak kisebbségi helyzetben nagyobb az autonómiája, mivel az E-ből 

kisebb-nagyobb mértékben ki vannak iktatva a kontaktusjelenségek, ugyanakkor az E – 

„külföldi” mivolta miatt – nem gyakorol olyan nagy hatást a K-ra, mint az anyaországban. 

A két változat fejlődése függetlenebb egymástól: az egyetemes magyar nyelv 

standardizálása, kodifikálása a közelmúltig a kisebbségi K kódokra való tekintet nélkül 

történt.  

A nyelvváltozatok regionális rendszerének (ill. rendszereinek) a mélyrehatóbb 

feltárása és elemzése azonban nagyobb szabású tudományos feladat, amely több 

intézmény, kutatóhely összefogásával valósulhat meg. 2001-től a Magyar Tudományos 

Akadémia támogatásával magyar nyelvi kutatóállomások létesültek a környező államokban 

(közismert nevén: Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat), amelyek mind a helyi magyar 

nyelvhasználat felmérésében, mind pedig különböző nyelvi szolgáltatásokban fontos 

munkát végeztek az elmúlt egy-másfél évtizedben
1
 (l. Benő – Péntek 2011).  

A nyelv mélyebb megismerését, ápolását, gondozását, fejlesztését elősegítő 

munkába immár a Magyar Nyelvstratégiai Intézet is bekapcsolódott. A Magyar 

Nyelvstratégiai Intézetet az 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet alapján alapították meg 2014. 

április 1-jei hatállyal. Az intézet feladatait a kormányrendelet 4. §-a határozza meg
2
: 

                                                      
1
 A kutatóhálózat Magyarországon egyesületként is intézményesült (honlapja: http://termini.nytud.hu/). A 

kutatóhálózat webes szótárában, amely 2007 óta érhető el on-line, azokat a magyarországiaktól eltérő, idegen 

eredetű szavakat gyűjtik össze, amelyeket a Kárpát-medencében, az országhatáron túl élő magyarok 

használnak. A szótár mind a hét, Magyarországot körülvevő ország magyarlakta régióinak szavait 

tartalmazza (Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, Horvátország, Muravidék, Őrvidék). Tájszavakat és 

olyan szavakat, melyeknek egyik eleme sem idegen eredetű szó, egyelőre nem tettek közzé. A munkatársak 

célja egyrészt az, hogy lehetővé tegyék a felhasználóknak, hogy megismerhessék más magyar 

nyelvváltozatok sajátos szavait és szójelentéseit (pl. buletin, hranolki, bambusz, gruscsik, cicibán, melanzs), 

másrészt az, hogy e régiók beszélői megismerhessék e szavak közmagyar megfelelőit (ha vannak ilyenek). A 

szótár előnyére válik, hogy tartalmát a felhasználók is bővíthetik: habárki szócikket szeretne javasolni, írhat a 

weboldal (http://termini.nytud.hu/htonline/htlista.php?action=firstpage) alján található ímélcímre. Ha valaki 

regisztrál és bejelentkezik, megjegyzéseket fűzhet a szócikkekhez.  

2
 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400055.kor 
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1. középtávú magyar nyelvstratégia kidolgozásának irányítása és szakmai felügyelete; 

2. a magyar nyelv belső szerkezetének, sajátosságainak, működésének, kultúránk 

egészével való összefüggésének kutatása és annak eredményének alkalmazása a 

közoktatásban, illetve nyelvi adattárak fejlesztésének ösztönzése; 

3. a nyelvszerkezeti és a nyelvhasználati kutatások terén a különböző szaknyelvek 

(terminológiák) tudatos fejlesztésének koordinálása, a határon túli és az 

anyaországi magyar nyelvű terminológia összehasonlító kutatása, összehasonlító 

terminológiai szótárak összeállítása; 

4. az infotechnológia területén a magyar nyelvű adatbázisok támogatási elveinek 

kidolgozásában és koordinálásában való részvétel; 

5. szakértői állásfoglalások készítése nyelvpolitikai kérdésekben a közigazgatás és a 

közmédia részére; 

6. az új tudományos közelítések vizsgálata, nyelvészdoktoranduszok foglalkoztatása 

ösztöndíjas pályázati és megbízási rendszerben; 

7. új magyar nyelvi tankönyvprogram nyelvészeti szakmai alapjainak kidolgozása, 

különösen gyermekbarát, az otthonról hozott anyanyelvi készségeket fejlesztő 

általános iskolai nyelvtankönyvek szakmai alapvetése, kidolgozásának 

összehangolása kultúránk egységes szövetével; 

8. a nyelvi gazdagság megőrzése, különös tekintettel a magyar nyelvjárásokra és a 

rétegnyelvekre; 

9. nyelvi kisebbségvédelem, kiemelten a magyar szórványok, határon túli 

nyelvváltozatok helyzetének vizsgálata; 

10. nyelvstratégiai külkapcsolatok ápolása, különösen a kisebbségben élő nyelvrokon 

népekkel; 

11. a magyar nyelvi értékvesztéssel szemben irányelvek kidolgozása a Kormány 

számára, felhasználva a sikeres, modern európai nyelvpolitikai – észt, lengyel, finn 

és izlandi – modellek tapasztalatait; 

12. az 1–11. pontokban foglalt feladatok ellátásával összefüggő, valamint egyes 

kiemelt feladatokhoz kapcsolódó konferenciák szervezése; 

13. szakmai és nemzetközi kerekasztal megbeszélések, nyári kurzusok és – kiemelten 

határon túli magyaroknak, finnugor kisebbségnek – nyári egyetemek szervezése, 

nyelvi kulturális napok társszervezése az adott feladathoz szükséges körben 
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együttműködve az illetékes hazai és Kárpát-medencei szervekkel, szervezetekkel, 

felsőoktatási intézményekkel; 

14. egyéb, a magyar nyelvi értékvesztés ellen ható feladatok megvalósítása. 

 

Az intézet feladata a magyar nyelvi örökség föltárása, és ennek érdekében kapcsolatot 

alakít ki a szakpolitika és a tudományos élet között  is. 

 

2.2.  Presztízs vagy stigma? 

Európa több országában negatívan viszonyulnak a nem-standard nyelvhasználathoz, 

és úgy tartják, hogy a nyelvjárások a tudatlanság hordozói (Trudgill 1996: 8). A magyar 

társadalomban is hagyományosnak és elég általánosnak mondható az a vélemény, amely a 

nyelvjárási változatokat a köznyelvinél értéktelenebbnek, alacsonyabb presztízsűnek tartja. 

Téves vélekedések élnek a társadalomban a nyelvjárásokról és a nyelvjárási 

nyelvhasználatról. Széles körű társadalmi megítélés szerint az, aki nyelvjárásban beszél, 

iskolázatlan, műveletlen. Elterjedt a felfogás, hogy a nyelvjárási nyelvhasználatot helytelen 

és hibás nyelvhasználati formák terjesztésével vádolják. Általános tapasztalat az is, hogy 

tájszólásban beszélni nyelvi hátrányt jelent Magyarországon (Lőrincze 1980: 215, Tolcsvai 

2004: 101).  

A köznyelvi beszélőknek többé-kevésbé lekicsinylő a vélekedése a nyelvjárásokról, 

amelyet mindig színezett valamilyen fokú ellenszenv és idegenkedés, másrészt viszont 

jóindulatú, de lesajnáló, lekezelő érdeklődés. Főként értelmiségi köznyelvi beszélők 

körében találkozhatunk a nyelvjárások eszményítésével, de ez a társadalomnak csak igen 

szűk részét érinti (Kiss 2001: 224). Gyakran tehát a nyelvi közízlés teszi stigmatizálttá a 

nyelvhasználatbeli alakokat. Bizonyos szakemberek szerint a szigorúan stigmatizáltnak 

minősített nyelvi alakokat a művelt beszélők a legkötetlenebb, a legfesztelenebb 

beszédhelyzetben sem használják, és ezért kerül sor a megbélyegződésükre (vö. G. Varga 

1990: 181). Ez nem feltétlenül van így, hisz több olyan személlyel találkozhatunk, akik 

művelt beszélőnek számítanak (professzorok, médiában szereplő személyiségek, 

képviselők, polgármesterek, orvosok), mégsem hagyják el (talán nem is tudnák) 

nyelvjárásukat, regionális köznyelvüket, és cserélik azt le a magyarországi köznyelvre 

minden beszédszíntéren. 
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A nyelvjárásokról beszélve „nem az egyetlen normához viszonyított helyes vagy 

helytelen végleteiben gondolkodunk, hanem a nyelvjárások […] saját normáihoz 

viszonyított helyénvalóságban. És nem az elhatárolásban, hanem a változatosság és 

változás folyamatosságában. Ez a heterogén harmónia a nyelv igazi egysége. Ebben a 

keretben a nyelvjárás teljes értékű nyelvváltozat, a teljes élet kifejezője adott közösségben” 

(Péntek 2015: 76). A nyelvjárások hagyományőrzők, de egyben változnak is a beszélőik 

által. Önálló, de nem elkülönülő rendszerek, és ugyanúgy segítenek a szabályszerűségük, 

árnyaltságuk, komplexitásuk által a nyelvi önkifejezésben, ahogy a köznyelv esetében is 

ugyanezek. Nem tekinthetők alsóbbrendű nyelvváltozatoknak, hiszen stilisztikailag is 

differenciáltak (gondoljunk csak a népdalok vagy a népmesék költőiségére, stiláris 

kidolgozottságára).  

Az a nyelvváltozat, amelyhez különböző okokból társadalmi elismertség, tekintély, 

vagyis presztízs kapcsolódik, az terjed el, mert követésre, utánzásra méltónak tartják, érzik. 

Amelyikhez társadalmi megbélyegzés, lenézés, tehát stigma társul, előbb-utóbb 

visszaszorul, mert helytelennek, kerülendőnek, szégyellnivalónak vélik. De mi vezetett a 

magyar nyelvjárások stigmatizáltságához? Az írásbeliség megjelenése és egyéb kulturális 

tényezők (pl. nyelvújítás, szépirodalom, tudomány stb.) hatására hosszú évszázadok alatt 

eredményeként létrejött az irodalmi nyelv, vagyis a nyelvjárások fölé boltozódó írott 

köznyelv. Ezáltal megszűnt a nyelvváltozatok közötti egyenlőség, és egyre nagyobb 

szerepet és tekintélyt kapott a standard nyelvváltozat. Ezzel egy időben váltak az írástudók 

szemében a nyelvjárások kevésbé értékelt, sőt lenézett változattá. Az irodalmi nyelv 

elsajátítása kezdetben iskolázottsághoz, iskolázottságot feltételező foglalkozásokhoz 

kötődött. Aki tehát írni és olvasni tudott, az csak tanult ember lehetett. Mivel az 

iskolázottsághoz kötődő foglalkozásoknak mindig volt több-kevesebb presztízsük, az 

irodalmi nyelv presztízse is nőtt ezáltal. Vagyis ahogy az irodalmi nyelv a műveltség 

elismert hordozójává és jelképévé vált, úgy váltak a nyelvjárások a társadalmi és 

műveltségi szempontból alacsonyabb szint képviselőivé (Kiss 1998: 315). 

Arra nézve, hogy a nyelvjárások megbélyegzésének milyen következményei 

lehetnek a tájszólásban beszélők hozzáállásában, példaként megemlíthető az ún. 

pedagógiai elv. Itt azokra a nyelvjárásban beszélő szülőkre gondoljunk elsősorban, akik 

gyermekeiknek elsődleges nyelvként nem a saját nyelvjárásukat, hanem a köznyelvet 

közvetítik (Kiss 2003: 321). Mattheier is arról számol be, hogy az 1950-es évektől fogva 
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Németországban a Rajna-vidéken a szülők szintén az irodalmi nyelvet tanítják a 

gyerekeknek a nyelvjárás helyett (Mattheier 1980: 50). 

Sok nyelvi hiedelem, babona él még ma is a társadalomban. A nyelvjárásokról is 

„széles körben elterjedt nézet, hogy […] régimódiak, műveletlenek, megosztják a 

társadalmat és gazdasági szempontból hátrányosak. E hiedelem ellen felhozható az a 

nagyon érdekes tény, hogy az egy főre eső nemzeti jövedelmet fölmérő vizsgálatok szerint 

Európa három leggazdagabb állama Luxemburg, Svájc és Norvégia. Túlzás lenne azt 

állítani, hogy Luxemburg, Svájc és Norvégia azért gazdag, mert polgárai dialektusban 

beszélnek. De ne becsüljük alá az elidegenedésnek azt a mértékét sem, amely azokban a 

helyzetekben áll elő, amikor az emberektől megtagadják annak a méltóságát, hogy 

beszédük alapnyelvi formája is tekintéllyel bírjon” (Trudgill 1996: 8–9). Láthatjuk, hogy 

vannak még olyan országok Európában, ahol a lakosság szabadon és félelem nélkül 

fejezheti ki magát saját alapnyelvi változatán, ahol nem kell állandóan figyelni arra, vajon 

az ember „helyesen” beszél-e vagy sem.  

Magyar nyelvterületen számos vizsgálat foglalkozik egyes nyelvi változók 

előfordulásainak elemzésével (pl. nákolás, suksükölés, ikes igék ragozása, az -e kérdőszó 

helye a mondatban stb.), de a nyelvi változatosság sok jelenségéről nem születtek 

szociolingvisztikai leírások. A kutatók olyan nyelvi változókat vizsgálnak, amelyeknek 

valamelyik változata a standardhoz tartozik, de nehezen kerülik meg a nyelvi standardhoz 

kapcsolódó helyesség szempontjának alkalmazását. A magyar nyelvészet a nyelvhasználat 

változatosságát egyetlen intézményesen kiemelt és homogénnek tételezett változat 

társadalmi vonatkozásainak kontextusában – a „standard ideológiája” (Milroy 2001) 

mentén – értelmezi. Magyarországon a nyelvi ideológiák közül az egyik legmeghatározóbb 

a nyelvi standardizmus, „az a meggyőződés, hogy a standard nyelvváltozat eredendően 

értékesebb, magasabb rendű, fejlettebb, jobb, sőt szebb a többinél” (Lanstyák 2011b: 56).  

Azok, akik kritikával illetik a nyelvi standard ideológiáját, rámutatnak a nem-

standard változatok lokális jelentőségére – követve ezzel a „nyelvi pluralizmus 

ideológiáját” (Lanstyák 2009) –, de ezt az azonosított változók jellegéből adódóan a 

standardhoz képest teszik meg. A kritika arra vonatkozik, hogy a standard nyelv olyan 

tárgyként tételeződik, amely elkülönül a nyelvet használó emberektől, illetve hogy a 

standardizáció eredményeként előálló egységes standardot fogadják el az egyedül helyes 

nyelvként. Amely nyelvi jelenség beletartozik, az helyes, amelyek pedig kívül esnek rajta, 

helytelenek. De ha a standard nem a beszélőké, és csak tőlük – tőlünk – független 
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eszmeként létezik, bármely nyelvi forma helyességének kritériumai vitathatók lennének. 

Ezért szükséges a standard rögzítése. A standard tehát kanonikus formában létezik, és a 

kanonizációnak intézményi feltételei vannak (Bodó 2014: 266–267).  

Viszont figyelembe kell venni azt is, hogy más és más beszélők más és más 

nyelvhasználatot tekintenek standardnak. A kritikusok szerint tehát nem szabadna, hogy a 

standard nyelvi ideológia határozza meg a standard nyelvi ideológia társadalmi 

beágyazottságáról szóló kutatásokat, mert ez jelentősen befolyásolja a magyarországi 

beszélőknek a nyelvi sokszínűségről való gondolkodását (i. m. 272), és miközben a 

standard nyelv többé-kevésbé jelen van egyes vizsgált nyelvi helyzetekben, a változók 

használatát a standardtól független tényezők is meghatározzák (l. i. m. 273–280). Tehát 

vannak olyan lokális nyelvi folyamatok, amelyek a standard nyelvváltozattól függetlenül 

zajlanak, ilyen módon tehát nem oppozícióban állnak a standard nyelvi ideológiával (mint 

a nyelvi pluralizmus ideológiája), hanem ezen az oppozíción kívül kerülve határozzák meg 

antihegemonikus viszonyulásukat a standard nyelvváltozathoz, és ezek egyaránt 

hozzájárulhatnak a nyelvi sokszínűség növeléséhez és csökkenéséhez (antihegemonikus 

ideológiai alapállás) (i. m. 281). 

 

2.2.1.  A nyelvi norma és a nyelvművelés szerepei határokon belül és kívül 

A Magyar értelmező kéziszótár ekképp ír a nyelvművelésről: „az anyanyelvi 

műveltség terjesztése; a nyelvhelyesség elveinek a nyelvhasználatban való érvényesülését 

segítő szervezett tevékenység” (Pusztai 2003: 990). A nyelvművelés a nyelv használójára, 

ezzel pedig a nyelvhasználatra, illetve a nyelvre fejti ki a hatását. A cél: értelmes, célszerű, 

a mindenkori élethelyzetnek megfelelő, hatékony közlés létrehozása, ezért a nyelv és a 

nyelvhasználó a gyakorlati nyelvművelés semelyik területén nem választható el egymástól. 

Továbbá ha a nyelvművelésen a nyelvfejlesztés mellett a nyelv használatának a művelését 

is értjük, akkor a nyelvi műveltség kialakításának elsődleges színtere az iskola, az ott folyó 

anyanyelvi nevelés. 

Lőrincze Lajos, az „emberközpontú nyelvművelés” kidolgozója hangsúlyozza, 

hogy a nyelvművelés nem a nyelvért van, hanem – mint maga a nyelv is – az emberért, a 

társadalomért (Lőrincze 1953: 156). A nyelvművelés célja szerinte „nem az önmagáért való 

nyelvi tisztaság, hanem a nyelvnek olyan állapotban való megtartása, olyan irányban való 

fejlesztése, hogy funkcióját, a gondolatközlést, a kommunikációt minél pontosabban 

betölthesse” (i. m. 169). 
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Fontos kérdés a témát illetően, hogy milyen normafelfogás érvényesüljön a 

nyelvművelés terén. A magyar standard történetileg dinamikusan változott az elmúlt 

kétszáz évben: először egyre több funkciója lett, majd ezek korlátozódtak, presztízse 

növekedett, a 20. század végén csökkent. „A művelt nemesi beszélőközösség után a 

polgári középosztály dolgozta ki és terjesztette el, az 1950-es években a lefelé irányuló 

programos homogenizálás eszköze lett, majd az ezredforduló táján a formálódó új 

társadalmi csoportok különböző irányokban alakítják a standardot, miközben más 

nyelvváltozatok (nyelvjárások, városi populáris nyelvváltozatok és a határon túli magyar 

régiók) is funkcionális erőt nyertek” (Tolcsvai Nagy 2017: 236). 

Az eszményi nyelvinorma-fogalom semmiképp sem lehet az egyetlen mérce, 

amelyhez a különféle szituációkban létrejött közléseket mérjük. Sok normafelfogás 

született már az évek folyamán, ennek áttekintésére itt nincs lehetőség, de ha 

bármelyikükkel összehasonlítanánk a nyelvművelésben kívánatos, központi 

normafelfogást, valószínűleg ez lenne az egyik legbonyolultabb. Itt ugyanis figyelembe 

kell venni a közlő társadalmi, műveltségi szintjét, területi hovatartozását, a szándékát, az 

elérni kívánt célt. Tehát egy tágabb normafogalom szükségeltetik, amely nyelvhasználati 

normának is nevezhető. Fölmerülhet természetesen a kérdés, hogy az egységes irodalmi és 

köznyelvnek nem árt-e ez az „elnéző” normafelfogás. A válasz mindenképpen a nem lehet. 

A választékos köznyelvi norma is érvényesül a maga helyén. A tapasztalat pedig azt 

mutatja, hogy minél kevesebb a tilalom, annál jobban, szabályszerűbben, de mindenképpen 

természetesebben, gátlásoktól, szégyenérzettől mentesebben használják az emberek a 

nyelvüket (Eőry 1993: 455).  

A nyelvjárásokat és a regionális köznyelvet sem szabad a nyelvművelésnek 

figyelmen kívül hagynia. Gondot okozhat azonban az, ha mindenki kialakít valamiféle 

szubjektív nyelvváltozatot, amit normának tulajdonít saját maga és környezete számára. 

Tolcsvai Nagy Gábor azon az állásponton van, hogy a határon túli magyaroknak nem 

kellene a magyarországi normához igazodniuk, vagyis a nyelvi önállósodás gondolatát 

propagálja (Tolcsvai Nagy 1991: 166–173). Jakab István azonban az egyik cikkében 

felteszi a kérdést, hogy ezzel a nagyvonalúsággal, mellyel Tolcsvai Nagy nyelvi 

önállóságot hirdet, nem teszi-e ki a határon túli magyarokat a provincializálódás és az 

asszimilálódás veszélyének az öntudatuk és önbizalmuk visszaadása helyett (Jakab 1993: 

474). Tolcsvai Nagy viszont úgy véli, „a magyar nyelv ügye a határon túl ma alapvetően 

nyelvpolitikai. Azaz kívülesik a nyelvművelés területén. A nyelvi tervezésén nem, ám a 
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nyelvi tervezési döntések (pl. a nyelv, itt a magyar nyelv jogi státusa ügyében) a többségi, 

nem a magyar anyanyelvű hatalom kezében vannak a határon túl. A tisztán politikai jellegű 

döntések következményeit nem lehet tisztán nyelvművelő módszerekkel elhárítani” 

(Tolcsvai Nagy 1994: 72).  

Az 1950-es és 1960-as években még erőteljesen próbálták a nyelvművelők „rendre 

utasítani” a nyelvhasználókat, akik szerintük nem helyesen használták a magyar nyelvet, 

de „1990 után heterarchikus kommunikációs rendszer alakult ki, amelyben fokozatosan 

csökken a standardizáló intézményes kodifikáció. A nyilvános kommunikáció hivatalos és 

főképp írott színterein a standard megőrizte elsődleges státusát, de a beszélt nyelvi és az 

elektronikus kommunikációban a nyelvjárási és városi népnyelvi változatok a hivatalos, 

formális helyzetekben is uralkodóvá váltak” (Tolcsvai Nagy 2017: 231). Az utóbbi két 

évtizedben a standard teret veszít, illetve belső változatai alakulnak ki, miközben más 

nyelvváltozatok is nagyobb teret nyernek. Az MTA kodifikációs tevékenysége már nem 

annyira meghatározó, a nyelvművelés hatásossága csökken, miközben a magyar nyelvvel 

kapcsolatos intuitív, naiv vélekedések a nyilvánosságban is hatásosak (uo.).  

Néhányan úgy vélik, hogy a kodifikáció és az azt követő műveletek elveszni 

látszanak a nyelvművelés körüli ideológiai küzdelmekben, amelyek kulturális érdekkörök 

anyagilag és hatalmilag motivált mozgalmi tevékenységei. „A  standardizáció intézményei 

elbizonytalanodtak, meggyengültek, két fő okból: a) a standard tekintélye elleni támadások 

miatt, b) ez a folyamat része a társadalmi és kulturális átalakulásnak, amely a pluralizmus 

nyelvi és kulturális tényezőit erősíti” (Tolcsvai Nagy 2017: 236).  

A magyarországi nyelvművelőknek feladatuk az is, hogy figyeljenek a 

Magyarországon kívüli magyar nyelvi-nyelvhasználati fejleményekre is. De fontos, hogy 

ezt ne irányító módon tegyék, tehát ne úgy, hogy „mi megmondjuk, mi a helyes, ti meg 

ahhoz igazodjatok”, hanem az együttműködés és az egymás segítése elvét szem előtt 

tartva, a nyelvi és kulturális összetartozás tudatában. A felvetődő nyelvhelyességi és 

nyelvpolitikai kérdéseket közösen kell(ene) megtárgyalni közös konferenciákon. 

 

2.2.1.1. A határon túli magyar nyelvművelés 

 A nyelvművelődés célja az egyén nyelvhasználatában bizonyos automatizmusok, 

valamint az önreflexivitás, a saját nyelvhasználatra való figyelés képességének kialakítása. 

Ehhez segíthet a hibáztató nyelvművelés (ma már nyelvstratégiaként szoktuk emlegetni) is, 

de sokkal többet árthat. Az ember hibázó lény, a nyelvi hiba is szükségszerű – ám bizonyos 
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helyzetekben olyan jelenségeket tekint hibának a nyelvművelés, amelyek nem tekinthetők 

annak, csak épp nem standard nyelvi alakok. A nyelvstratégia alapvető szemlélete a 

képviselői szerint: a különféle nyelvi változatokra irányuló összetett mérlegelő és nevelő 

tevékenység (Balázs 1999: 20). A standard nyelvváltozat azonban nagyon jól alkalmazható 

eszköz arra a célra, hogy a társadalmi rétegzettséget, egyenlőtlenségeket életben tartsa, 

átörökítse, ebben pedig nem kis szerep jut a nyelvművelésnek (Jánk 2016: 225). 

A nyelvművelés céljai között szerepel azonban a nyelvi ismeretterjesztés is, ami 

azért fontos, hogy ne higgyék el az emberek a nyelvi babonákat, szabadulni tudjanak a 

nyelvi sztereotípiáktól. 

A határon túli magyar régiókban a határtalanítás folyamatában (Európai Unióhoz 

való csatlakozások) a magyar nyelv kodifikációjára való igény erőteljesen megmutatkozott 

az utóbbi években is, a kétnyelvűségi helyzet szükségletei miatt, bár nem feltétlenül a már 

meglévő standard keretében. A  hagyományos nyelvművelés nem ismerte föl az 1990 utáni 

átalakulás új társadalmi és kulturális tényezőit, elvesztette kapcsolatát a nyelvközösség 

egészével. A standard műveltségi és középosztálybeli támogatottsága szűkebb körökben 

erősödött a teljes Kárpát-medencei magyar nyelvterületen, ami összefüggésben van a 

magyar nyelvközösség nemzeti jellegének a megerősödésével az 1990 előtti tematikus 

tiltás után. Míg a korábbi korszakokban volt, addig az ezredfordulón már nincs központi 

kodifikáló szervezet, intézmény, így ebben a helyzetben a gyakorlat és gyakoriság, 

valamint a stabil minták (használhatóság, mentális hozzáférhetőség könnyűsége vagy 

nehézsége) szolgálnak irányt mutató mintákként a kodifikált formákat keresők, a kodifikált 

formákhoz igazodni kívánók számára (Tolcsvai Nagy 2017: 231). A  nyelvi tervezés 

(szűkebb értelemben a nyelvművelés) az 1990-es években a külső régiókba szorult a nyelvi 

irodák és a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat kiemelkedően fontos működésével, az 

anyaország központi szerepe csökkent (i. m. 513). 

A kétnyelvűek nyelvhasználata törvényszerűen más, mint az egynyelvűeké, s ezen 

semmiféle nyelvművelés nem tud változtatni (ezt bizonyítják az olyan jelenségek, mint a 

másodnyelvből való szókölcsönzés, jelentéskölcsönzés, tükörszavak használata stb.). A 

kisebbségben élők nyelvhasználatának az anyaországbeliekétől való eltéréseit tovább 

növeli a nyelvjárásiasság Magyarországon tapasztaltnál szélesebb körben és több 

beszédhelyzetben való használata. Mivel e jelenségeknek társadalmi okuk van, ezt az 

állapotot a nyelvművelésnek nem áll módjában megváltoztatni. A hatás ugyan nem 

szüntethető meg, de talán javítani tudnánk a helyzeten azáltal, ha a pedagógusok példát 
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mutatnának a felnövekvő generációknak nyelvhasználat terén anélkül, hogy közben nem 

bélyegzik meg diákjai nyelvhasználatát, egyes nyelvi jelenségeit, amelyek a köznyelvtől 

különböznek.  

Egyes tanárképző intézmények magyar szakán mind a mai napig megtalálható a 

nyelvművelés elsajátítandó tananyagként vagy felvehető kurzusként. A nyelvművelés 

tanítása párosulhat a preskriptív nyelvészeti szemlélettel is, de az ellenkező, deskriptív 

oldalt is támogathatja, amennyiben rávilágít a nyelvművelés hibáira, káros hatásaira. A 

gond az, hogy Magyarországon nagyon sok egyetemi tanszéken az előző érvényesül. Ez 

komoly különbséget jelent más országok, nemzetek egyetemeihez (pl. angolszász) 

viszonyítva, ahol az említett tanszékek leíró, nem pedig előíró nyelvészetet tanítanak 

hallgatóiknak (Jánk 2016: 227). 

A köznyelvről kisebbségi helyzetben sem mondhatunk le, hisz „az egységes 

magyar (köz)nyelv megőrzése mind a szlovákiai, mind a többi utódállambeli magyar 

kisebbségnek alapvető érdeke. Nemcsak azért, mert a standard nyelvváltozat ismerete teszi 

lehetővé az egyetemes magyarság kulturális javainak áttételét, azaz nyelvi korlátok nélküli 

fogyasztását, hanem azért is, mert a nyelvi különfejlődés hosszú távon a kisebbségeknek az 

anyanemzet testéről való leszakadásához, végső soron pedig teljes beolvadásukhoz 

vezethet” (Lanstyák 1993: 475). Viszont a nyelvet lehet óvni és megújítani mind a 

(regionális) köznyelv, mind a nyelvjárások művelésével, használatával amellett, hogy 

elsajátítjuk a standard nyelvváltozatot is.  

 A határon túli magyar nyelvművelőknek dönteniük kell abban a kérdésben, hogy mi 

legyen az az alap, amelyre a nyelvhelyesség megítélésében támaszkodni lehet és kell. Sok 

ízben találkozunk olyan szavakkal, kifejezésekkel, fordulatokkal, amelyek ugyan magyarul 

hangzanak el, szerkezeti vagy szóhasználati szempontból mégis idegenek a szokásos 

magyar nyelvhasználati gyakorlattól. Keletkezésüket az államnyelv szerkesztési, illetve 

szóhasználati szabályainak a magyar nyelvben való alkalmazásával magyarázhatjuk. 

Egyfajta megoldás az lenne, ha a standard magyar nyelvi norma feszességén lazítanának az 

ottani nyelvművelők, több változat érvényesülhetne a „legválasztékosabb” 

nyelvhasználatban is. Erre leginkább a hangtan területén van lehetőség. Miért ne lehetne 

ugyanazt a választékos magyar köznyelvet palócos illabiális ȧ-val, dunántúlias nagyon 

nyílt ä-vel vagy mondjuk keleties záródó kettőshangzókkal ejteni (Tolcsvai Nagy 1991: 

172)? Elérhető az is, hogy a rádió és a televízió felolvasott szövegei a standard magyar 

nyelvváltozatnak ehhez a némileg „fellazított” normájához igazodjanak. Mindehhez persze 
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az is szükséges, hogy az iskolai nevelés nyelve a (regionális) köznyelv legyen, s a diákok 

már az általános iskolában legalább passzív standardnyelv-ismeretre tegyenek szert.  

 Ami a beszélt nyelvet illeti, az egészen másképp értékelendő. Az élőbeszéd 

alapvetően reflexszerű, általában nagymértékben mentes a nyelvi megformáltságra való 

tudatos odafigyeléstől. Nem valószínű, hogy valaha is sikerülne elérni azt, hogy az 

egyszerű beszélők mondanivalójuk megformálásakor (a nyelvjárási nyelvhasználat 

szempontjából) az ún. „nyelvhelyességi” szempontoknak megfelelően járjanak el, még ha 

néhány szempont érvényesítése hat is rájuk. Legfeljebb azt tudjuk elérni, hogy az 

értelmiségiek a standardhoz viszonylag közel álló nyelvváltozatot beszéljenek, de ők is 

csak inkább a formális beszédhelyzetekben vagy amikor magyarországiakkal és más nem 

határon túli magyar beszélőkkel társalognak. De valószínűleg a mindennapi 

beszédhelyzetekben még az értelmiségiek sem fognak a leghatékonyabb nyelvművelés, sőt 

az intézményes nyelvoktatás hatására sem leszokni a kettősnyelvű anyanyelvváltozatról.  

Többen egyetértenek abban, hogy a nyelvművelésnek nem kellene bírálnia a 

standardon kívül eső nyelvhasználati jelenségeket (Lanstyák 1993: 477, Jakab 1994: 276, 

Kontra 2003b: 28, Tolcsvai 2017: 152). Lanstyák szerint szakítani kéne a standardtól való 

eltéréseknek hibaként való megbélyegzésével is, hiszen a határon túli magyarok zöme 

számára a kettősnyelvű anyanyelvváltozatok az érintkezés leggyakoribb, 

legtermészetesebb és talán legmegfelelőbb eszközei is. Jakab szerint azonban fontos, hogy 

a nyelvművelés legalább ismeretterjesztés szintjén alakítsa és segítse a nyelvhasználatot, 

„elvégre minden belső nyelvtípus használójának joga van nyelvi műveltsége fejlesztéséhez, 

s joggal várja el a nyelvműveléstől, hogy segítségére legyen ebben” (Jakab 1994: 276). 

 

2.3. Köznyelv, nyelvjárás, regionális köznyelv: presztízs és attitűdök  

Az ember a kisebb közösséghez való tartozását csoportnyelvi, illetve regionális 

nyelvhasználatával is kifejezheti. A helyi közösséghez való tartozás nyelvi kifejezése az 

adott közösség nyelvjárásának, regionális köznyelvének ismeretével, használatával valósul 

meg. Azt a beszélőt, aki a közösségből kiszakad, majd visszatér, és a standard követésére 

törekszik, a közösség többi tagja negatívan szemlélheti, gyakran megjegyzést tesz ezzel 

kapcsolatban. Személyes tapasztalataimból tudom, hogy a városban tanuló, dolgozó, s 

hétvégeken hazatérő, otthon is standard nyelvhasználatra törekvő beszélőkre megjegyzést 
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tesz a közössége, ahogy rám is annak idején az öcsém, mikor gimnazista voltam: „Ēmënté, 

oszt má’is magyarossan beszísz?” 

A standardizált nyelvekben a köznyelv, a regionális köznyelv és a nyelvjárások 

folyamatos kölcsönhatásban élnek, ahol a legdominánsabb változat a köznyelv (Kiss 

2002c: 3). A köznyelvi hatás miatt a nyelvjárási beszélők többsége már elsajátította a 

standardot, és a nyilvános beszédszíntereken inkább azt vagy annak regionális színezetű 

változatát használja, de ez nem jelenti azt, hogy otthon, familiáris körülmények között nem 

beszéli a nyelvjárást. A beszédhelyzet familiáris vagy hivatalos jellege is befolyásolja a 

beszélőt a kommunikációban. 

A standardizált nyelvekben minden nyelvjárás, amely a köznyelv állandó és 

intenzív hatása alatt áll, belső kontaktusváltozat. Kimutathatók a nyelvváltozatok között a 

nyelvi kapcsolatok, és tanúi lehetünk ezeken belül a nyelvi változásnak is. Általános 

tendencia a magyar nyelvterületeken is a köznyelvhez közeledés, ez azonban nem 

mindenhol zajlik azonos módon és azonos ütemben (Kiss 1999b: 424). Közismert tény az 

is, hogy az embereknek szükségük van egy olyan kevésbé feszes nyelvváltozatra, amelyre 

otthon, valamint kisközösségekben nem kell nagyobb figyelmet fordítani használat közben. 

A nyelvjárás erre alkalmas azoknak körében, akik ilyen környezetben nőttek fel és/vagy 

élnek ma is. Ez a nyelvváltozat biztosítja sok ember számára a nyelvi otthonosságérzetet 

(Kiss 2002c: 6). Megfigyelhető azonban, hogy egyes nyelvjárási kifejezéseknek elterjed 

egy újabb formája, amely vagy azonos a köznyelvivel, vagy jóval közelebb áll hozzá, mint 

a régi, tipikusan nyelvjárási alakhoz. Vannak persze ellentétes irányú folyamatok is, 

amikor egy-egy nyelvjárási jelenség még inkább eltávolodik a köznyelvtől, de azok 

ritkábbak (vö. Kiss 2002c: 8, Christen 2001). A kölcsönös egymásra hatásnak a 

következménye a regionális köznyelviség (regionale Umgangssprache, informal standard 

language, colloquial standard), illetve regionális köznyelv(ek) terminussal jelölt 

nyelvhasználati forma, tehát a nyelvjárások és a kodifikált köznyelv (Hochsprache, formal 

standard language) közötti köznyelvi szerepkörű, de regionális jegyeket fölmutató 

nyelvhasználati sáv (amely bizonyos településeken, illetve közösségekben önálló 

nyelvváltozattá szilárdulhat). Ez magyar vonatkozásban az ún. variabilitás-modellel 

mutatható be, miszerint „a két, zömmel kategorikus szabályok alkotta forrásváltozat, a 

köznyelv és a nyelvjárás egymásra hatása következtében a nyelvjárási kompetenciasza-

bályok fokozatosan köznyelviekkel bővültek ki úgy, hogy megmaradtak bizonyos 

nyelvjárásiak” (Kiss 2002c: 10). A határon túli regionális köznyelveket tipikusan azon 
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városlakók beszélik, akiknek nincs anyanyelvjárásuk, illetve a foglalkozásuk, iskolai 

végzettségük stb. okán a standardot részesítik előnyben a mindennapi kommunikációban 

(Juhász 2009: 153). A regionális köznyelv a nyelvjárási beszélők szemszögéből 

köznyelvnek érzékelt (azaz köznyelvi szerepkörű) változat, de sajátos területi vonásokat 

mutat, így a nyelvjárások és a beszélt köznyelv (amely gyakran jelenik meg például az 

elektronikus médiában) közé tehető. A regionális köznyelv népiesebb, mint a köznyelv, 

változásra hajlamosabb, és a kodifikált köznyelvi grammatika szabályait is fellazítja (Kiss 

2003: 234).  

A regionális köznyelviség az 1960-as évektől terjedt el. Elterjedésének fontos 

okaként említendő „egyrészt a megszólás elkerülésének a szándéka, másrészt az a részben 

tudatos törekvés is, hogy a számukra is egyértelműen és nyilvánvalóan hasznos 

köznyelvi(es) beszédmód elsajátításával anyanyelvi kommunikációs hatókörük 

kiszélesedését várhatták a nyelvjárási beszélők. Harmadrészt az, hogy a köznyelvi(es) 

nyelvhasználattal a nyelvjárási beszélők társadalmi pozicionálásának, presztízsszerzésének 

megnyílt a nyelvi lehetősége is. A nyelvjárási beszélők nyelvi kommunikációs hatóköre 

értelemszerűen lényegesen megnőtt a köznyelvhez közeledéssel, a regionális köznyelviség 

elterjedésével, mert egy jóval tágabb beszélőközösség tagjaivá váltak. Így lehetővé, 

illetőleg könnyebbé vált számukra a magyar nyelvközösség mai nyelvhasználatára 

jellemző dinamikus kommunikációs hálózatba való betagolódás is” (Kiss 2017: 216). A 

kialakuló regionális köznyelviségben jórészt fölszámolódott a nyelvjárások hangtani, 

szóhasználati és grammatikai jellege. A köznyelvi normának nevezett nyelvhasználat 

határai évszázadunkban is egyre tágulnak, az argó, a szleng, a vulgarizálódás jól 

megfigyelhető az „írott beszédnyelviség korának” nyelvében (Kiss 2018: 365). 

A nyelv és a nyelvjárás megközelítésében politikai, társadalom-lélektani, 

közösségi, tudati tényezők is szerepet játszanak. A nyelvjárás fogalmának tisztázásához 

pontos kritériumokat határoz meg a Magyar dialektológia c. tankönyv. Ezek: 1. 

rendszerváltozat, 2. területi kötöttség, 3. standardizáltság hiánya, 4. korlátolt 

kommunikációs érvényesség (Kiss 2003: 34). A nyelvjárás a nyelv része (ahogy a 

köznyelv, illetve a regionális köznyelvek is), továbbá különböző nyelvi jelenségek egyedi 

ötvözete. Időben megelőzte a köznyelvet. Míg a köznyelv általában intézményes keretek 

között tanulható meg, addig a nyelvjárást beszélői spontán módon sajátítják el. A 

nyelvjárások a legtöbb nyelvben csupán beszélt nyelvváltozatok, nincs írásbeliségük. Nem 
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az egész nyelvterületen használják ezen változatokat a beszélők, hiszen egyes területekhez, 

régiókhoz köthetők, egyik megkülönböztető jegyük a területi kötöttség (i. m. 34-35). 

 A nyelvjárások korábbiak a köznyelvnél, így történeti vonatkozásaik jelentősek, s 

egyúttal a beszélt köznyelv forrásául is szolgálnak, állandó kapcsolatban vannak, 

kölcsönösen hatnak egymásra. A nyelvjárási jelenségek között éles határ nem húzható, 

mert közöttük átmeneti sávok figyelhetők meg. Ebből fakad a helyi nyelvjárás, a 

nyelvjáráscsoport, a nyelvjárási régió fogalmának tisztázása annak hangsúlyozása mellett, 

hogy egységük viszonylagos, s a köznyelvnél jóval nagyobb fokú változatosság, 

változékonyság jellemzi őket.  

Minden nyelvváltozatnak vannak csak rá jellemző funkciói és megjelenési formái, 

de a nyelvjárások változatlan formában való továbbélését azok várhatják el, akiknek nincs 

tudomása arról, hogy az élő nyelvek folyamatosan változnak (Kiss 2002c: 4). A 

leglényegesebb változások a XXI. században nem a nyelvjárások rendszerében 

figyelhetőek meg, hanem a funkcióik körében, hiszen ma már kevesebb beszédszíntéren 

használják a nyelvjárást, bár egyes szituációkban korábban annak használata kizárólagos 

vagy elsődleges volt. Különbség érezhető a laikus beszélők számára is az idős és a fiatal 

nyelvjárási beszélők regionális nyelvhasználata között is, hiszen az ifjúság nyelvhasználata 

már a köznyelvhez közelebb áll.  

 A nyelvjárások elsődleges hordozói ugyan a földműves és kézműves nyelvjárási 

beszélők, de hiba lenne azt feltételezni, hogy csak annyi nyelvjárási beszélő van, ahányan 

földet művelnek (Kiss 2015: 391). A főként vidéki, falusi emberek továbbra is beszélnek 

nyelvjárásban, illetve a regionális köznyelvet használják, hiszen számukra ez a kifejezője a 

családiasságnak, egy kisebb közösséghez tartozásnak, ez az identitásuk része. Ezen 

beszélők többsége viszont kettősnyelvű, és bizonyos szituációkban képes kódot váltani, 

tehát a nyilvános beszédszíntereken a (regionális) köznyelvet használni, és ezért tűnik úgy, 

mintha ma már kevesebben beszélnének nyelvjárásban, illetve eltűnőben lennének a 

nyelvjárások. A nyelvjárások nem tűnnek el, csak szűkülő körben használják azokat. 

Bizonyos területeken a regionális köznyelviség veszi át a korábbi nyelvjárások azon 

funkcióit, amelyek a kis- vagy szűkebb közösségi identitás kifejezésére és jelzésére 

szolgálnak. Ahol vannak még nyelvjárások, ott a nyelvjárási beszélők anyanyelvi 

beszédében egyre inkább a regionális köznyelv(iség) tölti be a köznyelv szerepét, így nem 

arról van szó, hogy egy új nyelvváltozat születne, csupán egy meglévő értékelődik át (Kiss 

2017: 218). 



28 

 

A nyelvjárások bizonyos mértékben különböznek a köznyelvtől és a regionális 

köznyelvektől, de egymástól is, viszont a köznyelv, a regionális köznyelv és a nyelvjárások 

rendszertani értelemben azonos kategóriák. A kutatás során a köznyelv/regionális 

köznyelv/nyelvjárás hármasságot vettem alapul, mivel mindhárom nyelvváltozatot 

egyenértékűként értékelhetjük. A különböző határon túli területek regionális köznyelvei 

különböző sajátosságokat rejtenek magukban, amelyek jelentő részben az államnyelv 

hatására váltak az adott változat részeivé, de minden esetben átmeneti sávként kezelendőek 

a nyelvjárások és a beszélt köznyelv között.  

A köznyelv erőteljesen hat a nyelvjárásokra, de azok nem tűnnek el teljesen, csupán 

módosulnak: megszabadulnak a köznyelvtől leginkább eltérő, kirívó nyelvhasználati 

jellegzetességeiktől, kevésbé feltűnő nyelvi jegyeik pedig – esetenként némiképp 

átalakulva – továbbra is fennmaradnak, és a regionális köznyelviség sávját gazdagítják (vö. 

Elspass 2005: 21). 

Azokon a településeken, ahol a regionális köznyelviség jelenlétét feltételezzük, 

találhatók olyan tájias köznyelvi jelenségek, amelyekre elsősorban a szűkebb területi 

meghatározottság a jellemző (Nyugat-Dunántúlon ilyen például a nyílt ä-zés, a v zöngésítő 

hatása stb.), illetve olyanok, melyekre a szélesebb körű elterjedtség (például a hosszú 

magánhangzók rövidülése, az inesszívusz kifejezésére a -ba/-be, az ikes ige iktelen 

ragozása) (vö. P. Lakatos–T. Károlyi 2002: 191). A szűkebb területiségű jelenségek esetében a 

nyelvjárás – regionális köznyelv, a tágabb körű sajátosságok viszonylatában pedig a regionális 

köznyelviség  – köznyelv egymásra hatásáról beszélhetünk inkább.  

A dolgozatban és a kérdőívben a regionális köznyelv kifejezést használom, bár mind a 

regionális köznyelv (azaz kialakult nyelvváltozat), mind a regionális köznyelviség (azaz 

átmeneti sáv) létezését elfogadom, viszont nyelvváltozatként kezelve az előbbi terminus 

felelt meg a kérdőív kérdéseiben.  

A kutatás – némi kivételtől eltekintve – a nyelvjárási beszédre, nyelvjárási tudatra 

kérdez rá. Tágítani kellett viszont a kereteket a „nyelvjárásias beszéd”, illetve a „regionális 

nyelvhasználat” kategóriáknál, és így jelentek meg emiatt e kifejezések a kérdőívben is. 

Ennek két fő oka van. Egyrészt a laikus beszélők ismerik a „nyelvjárás/tájszólás” 

terminusokat és kategóriákat, de nem mindenki tudja behatárolni a „regionális köznyelv”-

et. Ez utóbbit váltottam ki a „nyelvjárásias beszéd” kifejezéssel, hiszen a kérdőív 

összeállításakor az adatközlők nyelvi tudásából kellett kiindulni. Másrészt a regionális 

köznyelvek leírása a magyar dialektológiában nagyon hézagos, különösen a határokon túl 



29 

 

(tapasztalataim alapján gyakran a diák sem találkozik a fogalommal az iskolában). Itt 

leginkább az államnyelvi lexikális kölcsönzések számbavétele folyik, amelyek 

tájszavakként is felfoghatók, ha nyelvjárásokban regisztráljuk őket, de megvannak a helyi 

köznyelvben is.  Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy vannak olyan nyelvi régiók, ahol a 

kisebbség peremhelyzetben él. Itt általában nincs jelen a regionális köznyelv mint 

nyelvváltozat, tehát a kommunikáció egyedüli anyanyelvi eszköze a nyelvjárás. A magyar 

nyelvközösségről is elmondható, hogy a tömbben élők magyar nyelvi vitalitása erősebb, de 

a perem- és szigethelyzetű magyarok nyelvjárásiassága archaikusabb, érintetlenebb, és 

gyakran csak a nyelvjárásukat használják, ha magyarul szólalnak meg (Juhász 2009: 153).  

 

2.3.1. A nyelvjárás mint anyanyelvváltozat 

A magyar nyelv sokszínűsége a nyelvjárásokban is megmutatkozik. A nyelv létezési 

dimenziói – a tér, az idő és a társadalom – egyaránt befolyásolják a nyelvhasználatot és a 

nyelvi rendszert. Az élő nyelvek területi nyelvváltozatokban léteznek, amelyek nem 

különülnek el mereven egymástól, szoros kapcsolatban vannak. Kiss Jenő a nyelvet egy 

többfunkciós épületegyütteshez hasonlítja, amely az abban lakó közösség egészének 

kényelmes otthont nyújt (Kiss 2002c: 3).  

Fontos-e a dialektológia és az anyanyelvi nevelés kapcsolatával foglalkozni? Kellenek-

e további kutatások e téren? Ismerve az ezzel foglalkozó csekély magyar szakirodalmat 

mindenképpen igenlő választ kell adni a kérdésekre. Az alkalmazott dialektológia többek 

között foglalkozik a nyelvjárások és az oktatás kapcsolatával is, illetve voltak és vannak 

kutatások, melyek a nyelvjárások és a nyelvjárási attitűdök különböző szempontú 

vizsgálatára összpontosítottak és összpontosítanak (l. a dolgozat ezeket áttekintő A 

nyelvjárási nevelés múltja és jelene a dialektológia és az anyanyelv-pedagógia tükrében c. 

tudománytörténeti fejezetét), emellett azonban sokkal fontosabb lenne, hogy főleg 

gyakorlati téren történjenek nagy változ(tat)ások.  

Az 1950-es évek elején milliószámra voltak magyar anyanyelvűek (a magyar 

nyelvterület egészére gondoljunk!), akik csak nyelvjárásban tudtak beszélni. A köznyelv 

hatására az 1960-as évektől felgyorsult az a folyamat, amely odavezetett, hogy a 

nyelvjárási beszélők nyelvjárásuk mellett egyre inkább elsajátítják a vidékük több-

kevesebb nyelvjárásiassággal színezett köznyelvét (ezt nevezzük regionális köznyelvnek), 

s ettől fogva beszédpartnerüktől (ismerős : idegen) függően vagy nyelvjárásban, vagy 

regionális köznyelven szólalnak meg (Kiss 2017: 201–202). „A  regionális köznyelviség az 
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a nyelvjárási beszélőktől köznyelvnek érzékelt, de regionális vonásokat mutató, sajátos 

köztes nyelvhasználat, amely a nyelvjárások és a beszélt köznyelv között helyezkedik el. 

Kontaktusjelenségről van szó, két azon nyelvi nyelvváltozat érintkezéséből létrejött 

nyelvhasználati tartományról” (Kiss 2017: 215). Családon belül általában megmarad a 

nyelvjárásias beszéd, mivel a nyelvjárás a familiaritást is jelképezi, az összetartozás 

kifejeződése családi közegben, kisközösségben. Az anyanyelvjárás az azt beszélőknek az 

otthonosság, a biztonság, a meghittség érzését adja.  

Az anyanyelvi nevelés egyik célja határokon belül és kívül is a köznyelv elsajátíttatása 

is, a nyelvváltozatok megismerésével és a kódváltásra való neveléssel párhuzamosan. 

Tapasztalataim alapján nem mindegyik tanár van azonban tekintettel arra, hogy 

Magyarországon a gyerekek nagy részének az elsődleges anyanyelvváltozata valamelyik 

nyelvjárás. A határon túli országok magyarlakta területein pedig a lakosság döntő többsége 

tájszólásban beszél gyermekkora óta. Ennek figyelembevétele nélkül sokkal nehezebb a 

pedagógus feladata, aki a köznyelvet szeretné elsajátíttatni a diákokkal. Nem vitás, hogy a 

köznyelvi kompetencia fejlesztése is nagyon fontos, hiszen „e nyelvváltozat ismerete és 

használata jobban biztosítja a társadalmi érvényesülést és mobilitást, viszont a nem 

ismerete hátrányosan érintheti az egyén társadalmi helyzetét” (Sándor 2007: 233). Sándor 

Anna azonban azt is megjegyzi, hogy ez a megállapítás a kisebbségek által lakott 

területeken csak részben igaz. Itt ugyanis csupán bizonyos foglalkozások (tanár, 

pedagógus, polgármester) esetében várják el a magyar köznyelv ismeretét, de azt is 

kizárólag formális beszédhelyzetekben (Sándor 2007: 233). Kisebbségi környezetben a 

polgármesterek gyakran a kultúrműsorok és megemlékezések alkalmával is a helyi 

nyelvjárást használják. Ezzel példát mutatnak a lakosoknak, és bizonyítják, hogy nincs 

miért szégyenkezni, ha a családunktól és a helyi közösségtől ezt a nyelvet és így kaptuk 

örökül. Tartozunk elődeinknek azzal, hogy minél többet megőrizzünk ebből a kincsből az 

utókor számára is, de ez csak akkor lehetséges, ha mi magunk is használni fogjuk, merjük, 

akarjuk a mindennapokban – legalább bizonyos körülmények között. Ugyanakkor tudjuk: a 

nyelvhasználat is folyamatosan változik, igazodván a kor elvárásaihoz. Megőrzés és 

megújítás kéz a kézben járnak. 

Közismert tény, hogy a nyelvjárási hátterű gyermekeknek rögös úton kell 

végigmenniük, míg a köznyelvet elsajátítják. Azt is köztudomású, hogy „a nyelvjárási 

anyanyelvűség az iskolában mindenhol jelent több-kevesebb hátrányt azon tanulók 

számára, akik nincsenek a beszélt köznyelv – azonos életkorú köznyelvi egyesnyelvű 
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társaiknak megfelelő – birtokában. Ennek az az oka, hogy a nyelvjárásban szocializált és 

nyelvjárási hátterű gyermekektől is köznyelvi (szó- és írásbeli) produkciókat követelnek 

meg” (Kiss 2001: 146). Az anyanyelvi nevelés módszerei, ezen belül pedig a nyelvjárások 

és a köznyelv kapcsolatának megvilágítása nagymértékben a magyartanártól függ. Az ő 

kezében van a nyelvjáráshoz való viszony kialakítása is.  

A nyelvjárás miatti lenézés és megszégyenítés épp ezért nagy lelki terhet is okozhat 

a tanulóknak, és nem csak a magyartanárok javítgatják a diákok nyelvjárásias beszédét. 

Erről annak a tornagörgői
3
 hallgatónak a vallomása is tanúskodik, akit Kassán az iskolában 

a nyelvjárása miatt ért negatív megkülönböztetés, otthon viszont a köznyelvi beszédért 

nevették ki. Mégis köszönettel tartozik tanárainak, mert így többet tud magyarul, mint akik 

csak a köznyelvet vagy csak a saját nyelvjárásukat használják. (vö. Sándor 2007: 235). 

Kontra Miklós is megemlít egy diákot tanulmányában, aki a biológiaórán elmesélte, hogy 

ők otthon a befőttek készítéskor az üvegre celefánt tesznek. Miután a tanár megismételtette 

vele a mondatot hangosan, kinevettette őt az osztálytársaival nyelvjárása miatt (vö. Kontra 

2003a: 355). Azonban ez nem egyedüli vagy kivételes eset eset. Emlékezzünk csak 

Illyésre, aki a Puszták népében írta le iskolai anyanyelvi megszégyenülésének, egy 

mértanórai eseménynek a történetét. „Furcsa” kiejtése miatt a tanár unszolja, mondja még 

egyszer, mit csinál: „No mondd hát!” Nyelvem megbénult. Hirtelen meggyűlöltem a 

kiejtésemet. „»Mi lesz?« – Áff – nyögtem ki halkan, végső erőfeszítéssel. Az osztály 

felröhögött. »Hová való vagy?« – kérdezi a tanár. Nem válaszoltam. »Pusztai« – kiáltotta 

valaki” (idézve in: Magyar dialektológia 206). Simonyi Károly, a Sopron megyei születésű 

neves fizikus így emlékezett egy rajzórai eseményre. Neki kellett felolvasnia, amit a 

füzetébe írt. „Néhány mondat után már élénk derültséget váltottam ki osztálytársaimból… 

tájszólásban beszéltem… most már elbizonytalanodva és lángvörösen, mert akkor már az 

egész osztály dőlt a röhögéstől… Pokolian éreztem magam, és senkitől sem remélhettem 

vigasztalást” (idézve in: Staar 1996: 34). Szentgyörgyi Rudolf is beszámol néhány 

jellemző példáról az egyik cikkében: „Középiskola, 10. osztály. A nógrádi (palóc) 

gyermeket osztálytársai nyelvjárási beszédmódja miatt csúfolják. A magyartanár (!) – se 

szakmai felkészültsége, se erkölcsi tartása – a gúnyolódók élére áll. A diák zokogva rohan 

haza. Középiskolai érettségi. Kiváló felelet hangzott el gyönyörű székely nyelvjárásban. 

Elérkezik az értékelés ideje. Az igazgató (aki egyebekben hivatala okán nem tagja az 

                                                      
3
 Tornagörgő (szlovákul Hrhov) község Szlovákiában a Kassai kerület Rozsnyói járásában, Rozsnyótól 

21 km-re délkeletre a magyar határ közelében. 2001-ben 1219 lakosából 1098 magyar és 111 szlovák volt. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Rozsny%C3%B3i_j%C3%A1r%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A1kia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kassai_ker%C3%BClet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rozsny%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A1k_nyelv
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érettségi bizottságnak) szinte magán kívül van: hogyan lehet maximális pontszámot adni 

erre a feleletre, amikor „ez a gyerek még beszélni sem tud rendesen magyarul”. A 

magyartanár hallgat. Egyetemi kollégium. Északkelet-magyarországi BA-s hallgató, 

nyelvész pályára készül. Irodalom iránt érdeklődő szobatársa gúnyosan jegyzi meg: »Te 

akarsz nyelvész lenni? Magyarul sem tudsz rendesen!« A magyar egyetemek legrangosabb 

versenyén vagyunk, ahol az ország (újabban a Kárpát-medence) legkiválóbb egyetemistái 

mérhetik össze tudásukat. Egy színmagyar faluból érkező felvidéki hallgató a folyosón 

szorongva várja, hogy rá kerüljön a sor. Kiderül, nagyon fél a bíráló bizottságtól, mert ő 

csak nyelvjárásban tud beszélni, és a korábbi, magyarországi megmérettetések alkalmával 

számos esetben alázták meg nyelvjárási beszédmódja miatt” (Szentgyörgyi 2013: 3). 

Jogosan tehetjük fel a kérdést, hogy létezik-e egységes nyelvhelyesség, egységes 

helyes nyelvhasználat, amelyet minden pedagógusnak szem előtt kell tartania, és azt tűzön-

vízen át betartatnia. Gombocz Zoltán alapján „helyes az a nyelvi kifejezés, amely egy 

nyelvközösség szokásával megegyezik, helytelen az, ami vele ellentétben áll. A 

nyelvszokás, a nyelvállapot relatív egyformasága helyhez és időhöz van kötve” (Gombocz 

1931: 11). Ebből is következik, hogy nincs egyetemes érvényű nyelvhelyességi norma, és a 

„helyes nyelvhasználat” függ a helyszíntől, az időtől, a szituációtól és a beszédpartnertől. 

Előfordulhat azonban az is, ha valaki messzebb kerül a saját nyelvjárási régiójától 

és azoktól, akik anyanyelvjárását beszélik, hogy más nyelvváltozat hatására ő is kevésbé 

fogja használni az egykori elsődleges nyelvváltozatot. Akik egy nyelvközösséghez 

tartoznak, ugyanazt a nyelvváltozatot használják, írott szabályok nélkül is birtokolják az 

adott nyelvjárás normarendszerét. Mikor az a személy visszatér ebbe a közösségbe, aki 

bizonyos ideig távol volt, és ezáltal változott bizonyos mértékben a nyelvhasználata, 

megsérti ezeket az íratlan szabályokat. Ez régebben nagyobb ellenállást váltott ki a 

közösség tagjaiból, mint ma. Ha a két világháború között egy vidéki lány Pesten 

cselédeskedett, és a falujába visszatérve hasonlóan beszélt, mint gazdái, azt mondták rá, 

hogy pëstiësën bëszél, tehát még a kiejtéssel is hangsúlyozták, hogy beszéde eltér a 

faluközösség megszokott nyelvi normájától. Gyakran azt is mondták, hogy affektál 

(Balogh 1992: 27). A 21. században egyre kevesebb a homogén nyelvközösség, ma már 

megszokott dolog, hogy egy-egy tag közelebb kerül nyelvhasználatában a (regionális) 

köznyelvi változathoz, hiszen a gazdasági és társadalmi okok miatt jelentős mértékben 

megváltozott a települések szociális összetétele a munkavállalás, a máshol való 

letelepedés, illetve a fiatalok körében a továbbtanulás okán is. Elérendő cél, hogy a 
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nyelvjárások használata se keltsen ugyanezen okok miatt ellenszenvet azokban a 

közösségekben, ahová a nyelvjárási közegből származó nyelvhasználó elkerül élete során.  

A nyelvjárásban beszélők saját nyelvhasználatának szimbolikus értéke igen magas, 

és ez kitűnő alapot nyújt ahhoz, hogy óvják és merjék használni anyanyelvváltozatukat. 

„Senki sem vetkezheti le teljesen szülőföldje nyelvjárásának kiejtésbeli sajátosságait, 

hacsak nagyon fiatal korban el nem szakad onnan. Nem is szükséges, hogy a mindennapi 

beszédben teljesen szabadulni akarjunk nyelvjárásunktól” (Adamikné Jászó 2002: 246). A 

nyelvjárásokat üldözni nem szabad, épp ellenkezőleg: óvni kell őket, bátran és büszkén 

használni, mert sok nyelvi régiséget tartalmaznak, és a köznyelv kiapadhatatlan forrásai. 

 

2.3.2. A nyelvváltozati kódváltás 

A kódváltás olyan beszédmód, melyben egyetlen diskurzuson belül egynél több 

nyelvnek vagy nyelvváltozatnak van aktív szerepe. Minden beszédaktus egyben 

identitásjelzés is. Kisebbségi körülmények között identitásjelzés az is, hogy mely 

nyelvváltozatot vagy nyelvi kódot választja a beszélő egyes szituációkban. „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” (Gal 1988: 247).  

Sok mindent megtudhatunk egy emberről, identitásáról nyelvhasználata alapján is. 

Az adott szituáció határozza meg, hogyan módosítom nyelvhasználatomat, mint a 

személyiségem egyik kifejezőjét. Az alkalmazkodás (accomodation) a 

szociolingvisztikában „az a folyamat, amelyben egy társalgás résztvevői kiejtésüket, 

dialektusukat vagy más nyelvi sajátosságukat a beszédpartner(ek)éihez igazítják” (Trudgill 

1997: 8). Howard Gardner a többszörösintelligencia-elméletéből kiindulva 

elválaszthatatlannak tartja a kultúrát és az intelligenciát. Feltételezi, hogy azok az egyének, 

akik magas intelligenciaszinttel rendelkeznek, megfelelnek egyes kulturális 

kritériumoknak, képesek alkalmazkodni a társadalmi elvárásoknak, illetve az azokból 

adódó problémákat megoldani (Gardner 1993). Ez az elmélet kivetíthető a nyelvjárások 

alkalmazására is egyes beszédszíntereken, illetve az ezekhez kötődő társadalmi 

elvárásokra.  

Monica Heller (1988) szerint pedig „a kódváltást olyan stratégiaként képzelhetjük 

el, amely vagy a beszédpartnerek közti különbség kiegyenlítésére, vagy pedig a 

különbségek hangsúlyozására szolgál. A kódváltásra szükség van a szerepek és a 
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szerepviszonyok meghatározásában különféle szinteken, mivel a beszédpartnerek sokféle 

viszonyban vannak egymással” (magyarul idézi Langman 1995: 19). A 

szociolingvisztikában számos olyan klasszikus kutatást ismerünk, amely szerint bizonyos 

esetekben a nem standard nyelvváltozat használata a standarddal szemben a szolidaritást, 

az összetartozást szimbolizálja (l. Wardhaugh 1995).  Gondoljunk a svájci vagy a 

luxemburgi német dialektusra, amelyek a Hochdeutsch-csal (a német standarddal) szemben 

a lokális identitás, az önálló identitás szimbólumai. 

Fontos kérdésként merül fel a nyelvjárást kutatók körében, hogyan viszonyul 

egymáshoz a köznyelvi és a nyelvjárási nyelvhasználat. Épp ezért szükséges körbejárni azt 

a problémakört is, hogy milyen körülmények között és miért célravezető, illendő, ajánlatos 

a köznyelvnek vagy valamely nyelvjárásnak a használata. A nyelvváltozati kódváltás 

ugyanis stílusváltás is egyben. Különböző stílusban beszélünk a testvérünkkel otthon, mint 

az orvossal a kórházban, és ehhez a beszédhelyzethez igazodva választjuk ki a megfelelő 

nyelvi kódot is.  

A köznyelv és a nyelvjárások kapcsolatát a két nyelvváltozattípushoz kötődő 

speciális és egyben természetes szerepkörmegosztásként volna célravezető láttatnunk. Fel 

kell hívni rá a figyelmet, hogy a nyelvjárásoknak is megvan a maguk szerepköre: a 

természetes kommunikáción túl egy szűkebb nyelvközösséghez való tartozást is 

kifejeznek. A nyelvjárás a helyi és a regionális azonosság (egyik legfontosabb) kifejezője, 

a szűkebb társadalmi környezet jelképe. Ha ez a beszélők számára nagy fontossággal bír, 

akkor megtartják nyelvjárásukat a standard mindenhatóságát hirdető nyomás ellenére is. 

Lényeges különbség a köznyelv és a nyelvjárás között az, hogy a standard a 

nyilvánosságnak, a nyelvjárás pedig a kisebb-nagyobb szolidaritásközösségeknek és a 

familiaritásnak a kifejezőeszköze (Kiss 2002a: 294). Az utóbbi években, évtizedekben 

felértékelődött a nyelvjárásoknak a csoport-összetartozást kifejező szerepe. Ez nem 

újdonság, hiszen a standard és az azonnyelvi nyelvjárások efféle viszonya már korábban is 

megvolt, de ma is meglévő jelenség (l. Herman 2000: 394). S míg a standard nagy 

tekintélynek, nyílt presztízsnek örvend, a nyelvjárást a „kifelé” beszélők lenézik, elítélik, 

sőt nyilvános helyzetekben akár le is tagadják, de közösségen belül a nyelvjárás – a 

csoportazonosság egyik fontos jelképeként – rejtett presztízzsel rendelkezik (Lanstyák 

1998: 138). 

Az, hogy mely nyelvhasználó meny nyelvi változatot, formát választja ki egyes 

szituációkban egyes partnerekkel, meghatározza és befolyásolja a nyelvi attitűdje is, azaz 
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viszonyulása egyes nyelvekhez, nyelvváltozatokhoz. Az attitűd vizsgálata kiemelkedő 

szerepet töltött és tölt be a nyelvjárási kutatások során. Az Új magyar nyelvjárási atlasz 

újdonsága az volt, hogy szociolingvisztikai interjúkat készítettek a magyar nyelvterület 186 

határon inneni és túli kutatópontján. A szociolingvisztikai kérdőívvel olyan kérdésekre 

kerestek választ, mint például: mit gondolnak az adatközlők saját nyelvváltozatukról, 

hogyan viszonyulnak hozzá, mit tartanak helyesnek, milyen köszönésformákkal élnek stb. 

Ha megnézzük a nyelvjárások és a köznyelv történetét, kimondhatjuk, hogy az a 

nyelvváltozat, az a nyelvi forma terjed, amelyhez társadalmi elismertség, azaz presztízs 

kapcsolódik, mert azt érzik a társadalmat alkotó személyek (így a gyermekek, diákok is) 

követésre, utánzásra méltónak. Ezzel párhuzamosan azonban az visszaszorul, amelyikhez 

társadalmi megbélyegzés, stigma kötődik, hiszen ezt helytelennek vélik, szégyellnivalónak 

érzik. 

Kiss Jenő a nyelvi attitűdök négy típusát különíti el, amelyek között nincsenek éles 

határok: beszélhetünk semleges-távolságtartó, ellenszenvező-védekező, szégyenlő-

önfeladó és kiegyensúlyozó-funkcióelkülönítő attitűdről (Kiss 2001: 219–225). 

Napjainkban a nyelvjárások és a köznyelv közötti viszony a nyelvjárási beszélők 

kiegyensúlyozó-funkcióelkülönítő attitűdjével jellemezhető. Ez azt jelenti, hogy a  

kettősnyelvű nyelvjárási beszélők beszédhelyzettől függően vagy a nyelvjárásukat, vagy a 

(regionális) köznyelvet (a köznyelv táji színezetű változatát) használják. Tehát nem 

hagyják el tájszólásukat, megtartják azt, de használják a köznyelvet is – mindkét változatot 

ott, ahol és amikor egyiket vagy másikat célravezetőbbnek vagy illendőbbnek tartják. 

Ezzel a kódváltással sikerül (a legtöbb esetben) elkerülniük az olyan helyzeteket, 

amelyekben megszólhatnák őket nyelvjárásuk miatt (Kiss 1998: 316). Ám annak ellenére, 

hogy ez a viszonyulás látszik dominánsnak, sokszor találkozunk a szégyenlő-önfeladó 

attitűddel is (Kiss 2001: 223). 

Szabó József szerint a mai Magyarországon a fiatalok körében inkább csak egy 

szűkebb értelmiségi rétegre jellemző a kettősnyelvűség; a falvakban lakók nagyobb része 

(főleg a középső és az idősebb nemzedék) inkább olyan egyesnyelvű, aki lényegében 

anyanyelvének egy változatát, a saját tájszólását használja (Szabó 2005: 61−2). De nem 

feledkezhetünk meg a határon túli magyar anyanyelvű beszélőkről, akiknek körében a 

kettősnyelvűség sokkal elterjedtebb. 
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2.4. Alkalmazott dialektológia és anyanyelvi nevelés 

Az a tény, hogy a magyar társadalmat alkotó beszélők több mint fele nyelvjárási 

közegben él vagy ott szocializálódott, indokolja a dialektológiával való szélesebb körű, 

alkalmazott nyelvészeti foglalkozást. Nem csak az iskolában találkozunk a nyelvjárásokkal 

az anyanyelvi nevelés kapcsán, de más életszíntereken, sőt a szépirodalmi alkotásokban is. 

A dialektológia tárgyát ma már nemcsak a hagyományos kistelepülési nyelvjárások 

képezik, hanem a városi dialektusok és a regionális köznyelvek is. Nem csupán a 

területiségen alapuló nyelvhasználatot vizsgálja, de a területiben a társadalmit is, ugyanis 

feltárja a nyelvváltozati sokszínűségben a releváns társadalmi tényezőket (Kiss 2003: 62), 

illetve válaszokat keres arra, hogyan segítheti a nyelvtudomány a hatékonyabb társadalmi 

kommunikációt és a nyelvi hátrányból származó társadalmi problémák leküzdését. Fontos 

a nyelvjárási jelenségek hiteles magyarázata is, amelyet a pedagógusok is megadhatnak, 

hiszen az emberi tudatlanság, a felkészültség hiánya vezet az olyan téveszmék 

kialakulásához, mint például hogy a nyelvjárások igénytelen nyelvi formák, alacsonyabb 

rendű nyelvváltozatok, a magyar nyelv helytelen használata jellemzi a beszélőket. Ezek a 

sztereotípiák táplálják azt a téves vélekedést, miszerint a nyelvjárási beszélők 

műveletlenek, iskolázatlanok. (Sem hazai, sem nemzetközi viszonylatban nem lehet 

kijelenteni, hogy a nyelvjárásokat csak az alsóbb rétegekben élő beszélők használják. Ezt 

bizonyítja a német nyelvjárások használatának gyakorlata is.) Ennek ellenére gyakran 

találkozunk a nyelvjárások stigmatizáltságával, megbélyegzésével a mai köztudatban és az 

oktatásban is. 

 A nyelvjárási jelenségek gyűjtése, dokumentálása, elemzése, leíró (szinkrón) és 

történeti (diakrón) vizsgálata továbbra is kiemelt feladata a dialektológiának. Kutatási 

területeihez kapcsolható a nyelvföldrajz is, amely térképek segítségével mutatja be egy 

adott nyelvjárási jelenség területi megoszlását, állapotát. A számítógépes dialektológia az 

adattárolás és a -feldolgozás területén nélkülözhetetlen, utat mutató kutatási irány, illetve 

nélkülözhetetlen segítség a nyelvatlasz-előállításban. Fontos új kutatási terület azonban a 

nyelvi-nyelvjárási tudat és attitűd vizsgálata is, vagyis az, hogy a (nyelvjárási) beszélő 

hogy viszonyul nyelvekhez, nyelvváltozatokhoz, nyelvhasználathoz, nyelvhelyességhez 

stb., milyen az említettek kapcsán a szubjektív felfogása, vélekedése, tudása.  

A dolgozat szempontjából azonban a legérdekesebb terület az alkalmazott 

dialektológia, amely a nyelvjárás és az anyanyelvi nevelés, a szépirodalom, a 
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tömegtájékoztatás, a társadalomi megítélés, a nyelvi tervezés, illetve a nyelvpolitika 

összefüggéseire koncentrál. A kontaktusvizsgálatok a kétnyelvűség terén fontosak a 

kisebbségek körében, de mind a külső (nyelvek közötti), mind a belső (nyelvváltozatok 

közötti) érintkezések fontosak dialektológiai szempontból. 

A nyelvjárások befolyásolják az anyanyelven való tanulást. A beszélők egy része 

ebben a nehézséget látja inkább, főleg azokban az országokban, ahol a nyelvjárások 

stigmatizálva vannak (mint például a magyar nyelvterületen). Mivel az iskolai anyanyelvi 

nevelés fő célja a köznyelv elsajátíttatása, sokan problémát látnak a nyelvjárási 

nyelvhasználatban (idővel néha diák és pedagógus egyaránt), hiszen például a 

helyesírásban is nehézséget okozhat, ha valaki a kiejtés elvére támaszkodva a nyelvjárási 

kiejtéshez igazodik. Éppen ezért „tananyagként is helye van a magyar nyelv tantervében és 

tankönyveiben olyan fontos ismereteknek, hogy az írásbeliség előtt a nyelvjárás volt a 

nyelv létezésének egyetlen formája, hogy a nyelvjárásiasság általánosabb, mint a 

nyelvjárás: nyelvjárási elemek a köznyelvben, sőt a standardban is előfordulhatnak, hogy a 

nyelvjárás teljes értékű nyelvváltozat, a teljes élet kifejezője adott közösségben” (Péntek 

2017: 195) 

A legnagyobb probléma az, hogy a nyelvjárási hátterű tanulóktól is ugyanolyan 

köznyelvi szóbeli és írásbeli produktumokat várnak el a pedagógusok, mint azon diákoktól, 

akik a beszélt köznyelv birtokában vannak – ugyanabban a korban. Természetes, hogy az 

előbbiek fognak tartalmazni több-kevesebb eltérést – a köznyelv szempontjából tekintve: 

hibát. Gond az is, hogy egyes országokban, iskolákban a tantervekben a magyar nyelv 

tantárgy esetében a tantárgy céljainak leírásában nem jelenítik meg, hogy a (főleg 

kisebbségi helyzetben levő) diákok nem feltétlenül a standard nyelvváltozatot használják, s 

hogy azzal sok esetben először az oktatás során találkoznak (ahogy például Szlovákiában a 

2016-os oktatási program a felső tagozatosok számára a magyar nyelv témakörében szintén 

nem számol a nyelvjárási háttérrel) (Vančo 2017: 380–381). Különbség mutatkozik az 

iskolában a falusi és a városi gyerekek között. Más-más színtereken kell megmutatkozniuk, 

a városi gyerekeknek sokkal több lehetőségük van különböző beszédhelyzetekben 

különböző -partnerekkel kipróbálni más-más nyelvváltozatokat, nyelveket. Őket kevésbé 

éri váratlanul az osztálytermi kommunikáció, illetve a formális, nyilvános beszédmód.  

A magyartanároknak azokra a fejlesztési területekre érdemes nagyobb hangsúlyt 

fektetniük, amelyek aktív jelenségekkel vannak összefüggésben az adott régióban. Ha 

például nyelvjárási-köznyelvi szópárokon gyakoroltatnak ilyeneket, tudatosítják 
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tanítványaikban a különbségeket, csökkentik az ezekből fakadó helyesírási hibák számát, 

így kevesebb negatív élményük lesz a tanulóknak anyanyelvükkel kapcsolatban (Kiss 

2003: 148). 

Az iskolában az anyanyelvi nevelés során a tanulót körülvevő jelenségekből kellene 

kiindulnunk, ezek vizsgálatával eljutnunk általánosabb következtetésekig, és csak ezután 

helyezhetünk a környezetben használt nyelv jelenségeivel, szabályaival leírható rendszer 

mellé más rendszereket is (pl. standard nyelvváltozatot), hiszen ebben a sorrendben ezek 

szabályait már megfelelő módon tudja valószínűleg értelmezni az egyén, tud már mihez 

viszonyítani. „Kihagyni azt a fontos lánc(szem)et, amely a saját rendszer vizsgálatát 

jelenti, s azonnal rátérni a távolabbi rendszer szabályaira, hatalmas módszertani hiba” 

(Vukov Raffai 2016: 85). 

Német nyelvterületen foglalkoztak a nyelvészek és a pedagógusok Európán belül a 

legtöbbet azzal, hogy mire szükséges figyelni a tanulók nyelvjárásiassága és az anyanyelvi 

nevelés kapcsán: 

1. Az esélyegyenlőséget biztosítva nem ignorálhatjuk a nyelvjárás-függőségű 

nyelvi hátrányokat az iskolai oktatásban. 

2. A nyelvjárások és a köznyelvi változatok nyelvrendszertani értelemben 

egyenértékűek, de egyes helyzetekben a nyelvjárást, míg másokban a 

köznyelvet érdemes, célszerű használni.  

3. A köznyelvet érdemes kontrasztív szemlélettel tanítani, tekintettel a tanulók 

nyelvjárási meghatározottságára (idézve Kiss 2003: 147).  

Az oktatásban négy koncepciót lehet követni, a fenti megállapítások azonban nem 

mindben kapnak szerepet.  

1. A nyelvjárás teljes mellőzése és a köznyelv kizárólagos használata az 

oktatásban, illetve a nyelvjárási nyelvhasználat szándékos visszaszorítása. 

2. A köznyelv, de nem a szigorúan normalizált köznyelv, hanem annak regionális 

változata az oktatásban elérendő cél. (Az írott köznyelv és a helyesírás kivétel.) 

3. Funkcionális-szituatív kettősnyelvűségre nevelés úgy, hogy ugyan a köznyelvet 

veszik alapul, de ezt a diákok nyelvjárási meghatározottságának 

figyelembevételével teszik (kontrasztív alapú anyanyelvi nevelés). 

4. Tanítják mind a köznyelvet, mind a nyelvjárást mint funkcionális-szituatív 

kötöttségű nyelvváltozatokat. Cél: aktív kettősnyelvűség elérése.  
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Látható, hogy az elsőnél egyáltalán nincsenek tekintettel a nyelvjárásra, sőt ezt 

követve a nyelvjárást kiirtandó tényezőként kezelik, míg a harmadik és a negyedik 

koncepció abszolút nyelvjárásközpontú. Tudományos alapon a harmadik elvet lenne 

célravezető alkalmazni az anyanyelvi nevelésben Magyarországon és a határon túli magyar 

nyelvterületeken is, tehát a köznyelvet a diákok nyelvjárási nyelvhasználatára támaszkodva 

elsajátíttatni. Ennek ellenére még ma sem ez az általános. Mi ennek az oka? 

Az okok között szerepel a nyelvjárások stigmatizáltsága, hiszen többen úgy vélik (a 

pedagógusok közül is), hogy a nyelvjárások értéktelenek, megőrizni azokat felesleges. 

Másrészt egyre jobban terjed az a téves nézet, hogy a nyelvjárásokat a kihalás 

veszélyezteti, így ha nemsokára úgyis eltűnnek, nincs értelme azokra támaszkodni. Mivel a 

magyar nyelvterületen nincsenek nagy különbségek a nyelvjárások és a köznyelv között, 

némelyek szerint nem kell foglalkozni az eltérésekkel. Komoly ok mutatkozik abban is, 

hogy több egyetemen, főiskolán a dialektológia mint kurzus csupán választható tárgy a 

tanító- vagy tanárjelöltek számára, vagy akár még arra sincs lehetőség, hogy azt a 

hallgatók felvegyék, bár köztudott, hogy nagy részük olyan iskolába kerül vidékre tanítani, 

ahol nyelvjárási hátterű diákokkal fog találkozni és dolgozni nap mint nap. Ha a tanító 

vagy tanár felkészületlen e területen, nem fog tudni hatékonyan működni.  

Kisebbségi körülmények között speciális feladatai is vannak az anyanyelvi 

nevelésnek. Ezeken a területeken fontos szerep jut a magyar nyelven kívül az 

államnyelvnek, hiszen az elsajátítása által az itt élők kétnyelvűvé válnak. Sokkal 

regionálisabb ezáltal (is) a kisebbségi magyar nyelvhasználat, mint az anyaországi. Ha azt 

szeretnénk, hogy megőrizzék a diákok saját anyanyelvüket, egy olyan pozitív viszonyt 

kell(ene) kialakítani az iskolában a (nyelvjárási) nyelvhasználatukhoz (minden téren), 

amely által megmaradnak a saját nyelvüknél, nyelvváltozatuknál. Bátorítani kell őket, 

tudatosan kezelni a nyelvváltozatok közti különbségeket, nem pedig stigmatizálni vagy 

gátolni egyes nyelvi jelenségeik megjelenését a nyelvhasználatukban. Ellenkező esetben 

lehet, hogy az államnyelv felé fordulnak, azt fogják merni gyakrabban használni, mert 

elveszítik nyelvi otthonosságérzésüket a saját anyanyelvükkel kapcsolatban. Kiemelten 

kell erre figyelni a szórványban, mert az iskola az egyik legfontosabb intézmény, amely 

szerepet vállal az anyanyelv és a nemzeti öntudat megtartásában.  

A határon túl kétszeres kontrasztivitásra kellene figyelni, hiszen a diákok 

nyelvjárásából kiindulva nem csak a magyar standarddal vagy a regionális köznyelvvel 
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kell összehasonlítani a nyelvjárási alakokat, jelenségeket, de az államnyelvi formákkal, 

kifejezésekkel is.  

 A nyelvjárásoknak megvan a saját szerepkörük, nagy a fontosságuk, így a velük 

foglalkozó tudományág is él, illetve teret kap. Nem mindig érezzük ezt a teret kielégítőnek, 

de nem veszítette el a dialektológia a létjogosultságát, a perspektíváját, és bár néha úgy 

tűnt, a népművészet, a népi kultúra iránti érdeklődés a magyar társadalomban a korábbihoz 

képest csökkent (Kiss 2002c: 14), ma már egyre több helyen találkozunk különböző 

fórumokon, színtereken, a médiában a népi kultúra „felemelésével”, terjesztésével. 

Mindannyiunk érdeke, hogy ezt támogassuk, felfigyeljünk népi értékeinkre, és másoknak 

is mutassuk meg, amink van – gondoljunk akár a népviseltre, akár a népi ételeinkre, akár a 

népi nyelvre. Az iskolai oktatás révén a tudományos tényekre alapozó, nem a 

hiedelmekhez és előítéletekhez igazodó pedagógusok is részt vehetnek abban, hogy a 

nyelvjárások szélesebb körben is megőrződjenek, többen tartsák azokat tiszteletben, 

kevesebben stigmatizálják a diákok, azaz a leendő felnőttek közül. Nem lehetetlen, hogy 

adatgyűjtésre buzdítva, tanítva épp egy-egy diák őrzi majd meg falujának, kisközösségének 

nyelvi adatait a magyar nyelvi füzetében, vagy az órá(ko)n motivációt nyerve a 

dialektológia lelkes önkéntes kutatója válik majd belőle. 

 

2.4.1. A nyelvjárások az iskolában 

Az iskola nagy szerepet vállal egyrészt a társadalmi normák szerinti viselkedés 

bizonyos szabályainak elsajátíttatásában, a nevelésben, az attitűdformálásban, másrészt a 

tananyagot is közvetíti. Az általános és a középiskolának szerepe van az anyanyelvi 

nyelvhasználat alakításában, a tanulók nyelvi tudatának fejlesztésében. Az anyanyelvi 

nevelésnek ennek megfelelően a főbb céljai és feladatai: az anyanyelvtanulással 

kapcsolatos attitűd formálása, az ezzel összefüggő készségek és képességek fejlesztése, 

valamint a tanulás tanítása (Antalné 2011). Presztízsváltozatként a köznyelv írott és beszélt 

változatát közvetíti, s ez a nyelvjárási hátterű vidékek iskoláiban a köznyelv és a regionális 

változatok ütközéséhez vezethet. Mivel még ma is a magyar anyanyelvű gyermekek több 

mint fele nyelvjárási környezetből kerül az iskolába, először az iskolában szembesül a 

legtöbb gyerek azzal, hogy az otthon tanult nyelvváltozata bizonyos körülmények között 

csak korlátozottan használható. Ez a nyelvjárási hátterű tanulókra fokozottan igaz (Kiss 

1996: 139). Egyes kommunikációs helyzetek a beszélőben értékzavart, védtelenségi és 

elszigetelődési tapasztalásokat okozhatnak, és emellett a diák a tanulási szituációt is 
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szorongással élheti meg. Azt mutatja a mindennapos tapasztalat, hogy „a fiatalok úgy 

hagyják el a közoktatást (s ezzel együtt általában a szűkebb pátriát is), hogy a 

nyelvjárásokról nem hallottak, s ha mégis, nem gondolják, hogy az az esetükben is 

releváns lehet. Hiszen nem falusiak és nem határon túliak, vagy ha igen: nem idősek, nem 

iskolázatlanok. Így azonban nem készülnek fel azokra a helyzetekre, amikor egy másik 

régióból származóval kommunikálva az övétől eltérő nyelvhasználatukat »hibás«-nak, 

»helytelen«-nek, kiejtésüket »csúnyá«-nak, szóhasználatukat és kifejezéseiket »nem 

létező«-nek béleygzik (vagy ők másét)” (Parapatics 2016b: 509). 

A Kárpát-medencei magyar kisebbség körében a magyar anyanyelvű általános 

iskolások több mint fele napjainkban is nyelvjárási környezetű (Kiss 2002b: 264), és az 

iskolában elsajátítják a (regionális) köznyelvet is, bár sok esetben a nyelvjárás az egyetlen, 

illetőleg az esetek többségében az egyetlen biztosan birtokolt anyanyelvi változat (i. m. 

267). 

Az iskola a magyar nyelvterületeken mindenhol a köznyelvet tanítja, a köznyelvi 

normát veszi alapul, bár a diákok mind Magyarországon, mind a határon túli országokban 

a regionális nyelvváltozatot használják a mindennapokban, nem pedig köznyelvet. Az 

anyanyelvi nevelés egyik fontos feladata, hogy minden tanulóval – a különféle nyelvjárási 

területeken élőkkel, illetve az itt működő iskolák diákjaival is – elsajátíttassa a köznyelvet, 

annak használatát. Nem arról van szó azonban, hogy vissza kell szorítani ezzel 

párhuzamosan a diákok tájszólását, épp ellenkezőleg: ezzel együtt lehetősége van az 

iskolának, a tanároknak arra is, hogy a nyelvjárási és regionális jelenségekre felhívják a 

tanulók figyelmét, tudatosítsák a két nyelvi kód egymás mellett élését, funkcionális 

használatát. Az iskola feladata is, hogy kialakítsa a tanulók tudatában a két nyelvi kód 

használatának lehetőségeit, beszédhelyzetekhez kapcsolódó alkalmait. Biztatni kell a 

diákokat arra, hogy őrizzék meg és bátran használják egyes szituációkban a nyelvjárásukat, 

a nyelvjárásias jelenségeket tudatosítva kellene velük megismertetni a standardot. Ha ezt 

megteszi/megtenné az iskola, hozzájárul(hatna) a nyelvjárások negatív megítélésének 

megváltoztatásához, jelentőségük értelmezéséhez, tudatosításához (Szemere 1971: 21). A 

21. században kiadtak már olyan nyelvjárási munkafüzetet mind Magyarországon 

(Parapatics 2018), mind Kárpátalján (Beregszászi 2012), amely ezt elősegítheti, ha a 

tanárok segédanyagként felhasználják a kiadványokat a nyelvi nevelésben.  

A gyermek nyelvelsajátítási folyamatában fontos szerepe van az utánzásnak. Ez 

már a családban mint elsődleges nyelvi környezetben kezdődik, majd tágul, amikor a 
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rokonság, a lakóhelyi közösség, a média, később pedig az iskola, a pedagógus 

nyelvhasználata fog példaként a gyermek előtt állni, aki anyanyelvét tanulja. „A gyermek 

grammatikai iskolázottság nélkül sajátítja el anyanyelvét környezetétől: ugyanígy 

megtanulhatja később tanítóitól, tanáraitól tisztán a példa ereje által a magyar köznyelvet” 

(Papp 1935: 4). A kistelepülések általános iskoláiban a köznyelv legfontosabb s 

helyzetüknél fogva legtekintélyesebb közvetítői a pedagógusok. A tanárok tekintélye az ő 

nyelvhasználatukat teszi mintává az iskolások számára, de ez a legtöbb esetben nem 

tudatos (Kiss 1996: 144). S míg nyilvánvaló, hogy kisebbségi körülmények között is az 

iskolában folyó munka során a köznyelvi norma megismertetése a cél, nincs egyszerű 

dolguk az ott élő és munkálkodó pedagógusoknak, hiszen nemcsak a tanulók, hanem sok 

esetben ők is élnek a táji jelenségek használatával beszédükben iskolai munkájuk során (ez 

a legtöbb esetben a magán- és mássalhangzók időtartamának a köznyelvi normától eltérő 

kiejtésében realizálódik, de előfordulhatnak más jelenségek is). Ennek a pozitívuma az, 

hogy az a tanár, aki a gyerekekkel nyelvjárásban (vagy regionális köznyelven) is beszél, a 

tanítványok szemében számottevően fölértékeli a nyelvjárást, és így növeli a tanulók 

nyelviotthonosság-érzetét (Mattheier 1980: 119). 

Az egyes nyelvváltozatokhoz kapcsolódó attitűdöket befolyásolja, hogy az őket 

használó társadalmi rétegeknek milyen a társadalmi helyzete, megítélése. Az értelmiség 

(azon belül pedig a pedagógusok) ilyen szempontból nagyon befolyásos társadalmi réteg, 

véleményük meghatározó másokra nézve is. Kiss Jenő szintén kiemeli, hogy segítene, „ha 

az értelmiség mintát tudna adni az anyanyelvhez való harmonikus tudati és érzelmi 

kapcsolatban” (Kiss 2001: 510). A közoktatás-köznevelés különböző színterein alapvetően 

a magyartanár feladata a dialektológia eredményeinek a figyelembevétele és korszerű 

anyanyelv-pedagógiai szempontok érvényesítése az anyanyelvi nevelés folyamatában az 

anyanyelvi és az irodalmi órákon egyaránt, de a többi tanár véleménye, hozzáállása is 

nagyon meghatározó a diákokra nézve. A pedagógusoktól is függ, hogy milyen a tanulók 

nyelvismerete és nyelvhasználata.  

Azt a tényt, hogy mind a nyelvjárásoknak, mind a köznyelvnek megvan a maga 

szerepe az élet színterein, a pedagógusoknak is tudomásul kell(ene) venniük, és ennek 

megfelelően kell(ene) eljárniuk, ahogy Benkő Loránd annak idején megfogalmazta velük 

kapcsolatban: „a közmagyar nyelvi normák használatára irányuló, egyébként helyes 

szándékú nevelési igyekezetüket összekeverik a nyelvjárási és regionális nyelvi 

sajátosságok programszerű visszaszorításával, sőt gyakran kíméletlen irtásával, ahelyett, 
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hogy a többrétű szituációhoz alkalmazott nyelvhasználat megismertetése és gyakorlati 

előmozdítása érdekében tevékenykednének” (Benkő 1988: 28–9). 

Mi az oka annak, hogy az anyanyelvi nevelés a legtöbb esetben figyelmen kívül 

hagyja a tanulók nyelvjárásiasságát? A nyelvjárások társadalmi megítélésében rejlik az 

egyik legfontosabb indok, miszerint a nyelvjárások értéktelen, elavult, továbbadásra nem 

érdemes, sőt kiküszöbölésre ítéltetett nyelvváltozatok. Másrészt a tanulók nyelvjárási 

hátterében csak a köznyelvi oktatást nehezítő tényezőt látják (Kiss 1999a: 378). Magyar 

nyelvterületen az is érv, hogy a köznyelv és a nyelvjárások között nincsenek olyan nagy 

különbségek, eltérések, amelyek a megérthetőséget gátolnák, vagyis ezek elhanyagolhatók. 

A magyar nyelvterület két legtávolabbi részén élők is lényegében meg tudják érteni 

egymást, és a beszélgetés nem okoz számukra különösebb nehézségeket (eltekintve egy-

két szokatlan szótól, bár a szövegkörnyezet még ezek megértését is gyakran megkönnyíti). 

Így bár igaz, hogy a magyar nyelvváltozatok között nincsenek olyan nagy különbségek, 

mint például a német, az orosz vagy az olasz nyelvterületen a standard és a nyelvjárások 

között, vannak azonban különbségek, és ezek éppen az anyanyelvi nevelés szempontjából 

nézve nem elhanyagolhatóak. Ma már jelentős befolyásoló tényező a média és az internet, 

amely nagyrészt nem a nyelvjárási beszédet használja. 

A köznyelvet használó gyerekek esetében ugyan „el kellene érni, hogy a tanulók a 

köznyelv normáinak megfelelően artikuláljanak (…). Nyelvjárási területeken azonban nem 

szabad erőltetni a köznyelvi kiejtési norma követését, ha ez ütközik a nyelvjárási 

sajátosságokkal. Ilyen területeken tudatosítani kell a tanulókban, hogy a nyelvjárási kiejtés 

a nyelvet gazdagítja, színesebbé teszi, hogy megőrzése és ápolása az illető nyelvi 

közösségek megtisztelő kötelessége” (Bicskeiné Zsulán 1999: 101). Fel kell hívni a 

tanulók figyelmét arra is, hogy azok nyelvében is megőrződhetnek a nyelvjárási 

sajátosságok (főleg a kiejtés szintjén) a regionális köznyelviségben, akik már elköltöztek 

az eredeti nyelvjárási közegükből, vagy akik már többször használják (pl. munkájukból 

kifolyólag) a (regionális) köznyelvet, mint anyanyelvjárásukat. Ha mindezt figyelembe 

vesszük és átültetjük a gyakorlatba, diákjaink sokkal szívesebben fognak megszólalni 

azokon az órákon, amelyeken nyelvváltozatuk elfogadásával szembesülnek, mint azokon, 

ahol folyamatos javítgatásokkal találkoznak – ezt tapasztalom magam is. A nyelvi nevelés 

célja pedig az is, hogy a tanulók merjék és tudják használni saját anyanyelvüket, bármely 

nyelvváltozatról legyen szó.  
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Minden témakörben, de néhány téma iskolai feldolgozásakor kiemelten fontos a 

magyartanárnak a témával kapcsolatos megfelelő attitűdje. Ilyen érzékeny téma például a 

nyelvjárások témaköre is, amelyhez általában a nyelvjárási hátterű, nyelvjárási beszédű 

gyermekek tanításához is feltétlenül szükséges a magyartanárnak a nyelvjárást értéknek 

tekintő szemléletmódja (Antalné 2015: 21).  

 

2.4.2. A határon túli magyar anyanyelvi nevelés: a köznyelviség és a regionalitás 

dilemmája 

Köztudott, hogy kisebbségi körülmények között a nyelvjárásiasság nagyobb fokú, s 

a nyelvjárási nyelvhasználat a határokon túl nagyobb részt kap az anyanyelvi 

kommunikációban, mint az anyaországban. (Kiss 2002a: 293.) Jakab István is megerősíti, 

hogy Szlovákia magyarlakta területein a magyar anyanyelvű tanulók nagy része 

nyelvjárásban beszél otthon (Jakab 1989: 145). A kisebbségi magyarok egy pontosan meg 

nem határozható részének tagjai számára pedig kizárólag nyelvjárásuk jelenti a magyar 

nyelvet, mert a magyar standardot nem tanul(hat)ták, nem ismer(het)ik (gondoljunk csak a 

csángó magyarok egy részére) (Kiss 2017: 219). 

Lanstyák István egyik tanulmányában kifejezetten pozitívan áll a kisebbségi 

magyar iskolák oktatásához, ugyanis szerinte ezekben az iskolákban az oktatási célok 

között jóval hangsúlyozottabban szerepelnek a nyelvi célok, mint az illető országok 

többségi iskoláiban. „Az oktatás legfontosabb nyelvi céljaként az anyanyelv már ismert, 

beszélt nyelvi regisztereinek megerősítését, kiteljesítését, s újabbaknak (a standard 

nyelvváltozatnak, a különféle szaknyelveknek stb.) alapos elsajátíttatását, valamint a 

második nyelv szükséges mértékű megtanítását határozzák meg” (Lanstyák 1996: 11). 

Ennek egy része igaz. Valóban törekszenek arra a pedagógusok, hogy megtanítsák 

az adott ország hivatalos nyelvének használatát, illetve a magyar köznyelvet a tanulóknak. 

Mivel nem ismerem az egész Kárpát-medencei helyzetet, nem jelenthetem ki minden 

kisebbségi magyar iskolára vonatkozóan, hogy a mondat első fele nem felel meg a 

valóságnak, de saját tapasztalataim alapján egyes iskolákra nézve nem helytálló 

megállapítás. Több iskolában hirdetik azt a pedagógusok, hogy az a „szép magyar beszéd”, 

ami Magyarországon hallható többnyire, vagyis a köznyelv. Nem egy határon túli 

iskolában is felfedezhető ez a hozzáállás, de a fiatalabb pedagógusgeneráció talán már 

másképp (fog) viszonyul(ni) a köznyelvhez. Egy előző kutatást végezve a kürti 

alapiskolában (Felvidék) a 7. és a 8. osztályokban az interjúkészítés során kiderült, hogy 
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vannak olyan tanítók, akik – bár nem minden esetben tanítanak magyart a gyerekeknek – 

felhívják a diákok figyelmét arra, hogy ne szégyelljenek nyelvjárásban beszélni. Ha ki is 

javítják ezek a pedagógusok a tanulók nyelvjárási beszédét az iskolában, megjegyzik, hogy 

ez nem azt jelenti, hogy helytelenül beszélnek, hanem hogy nem a köznyelvet használták 

egy olyan környezetben, egy olyan területen, ahol ezt várták volna el tőlük (Danczi 2011). 

Nyilvánvaló, hogy a határon túli magyarság nyelvjárási körülményei között is a 

magyar tanítási nyelvű iskolákban folyó munka célja a (regionális) köznyelvi norma 

megtanítása. Mivel a határon túli magyar nyelvterületek pedagógusai is gyakran 

nyelvjárást, regionális köznyelvet használnak, beszédük nyelvjárási színezetű az iskolai 

munka során, és így nem mindig könnyű a hiteles normatanítás. Sokszor a tanárok észre 

sem veszik, mikor ők maguk is regionális vagy nyelvjárási szavakat kifejezéseket 

használnak a tanítási órákon. Épp az ilyen eseteket említi az egyik horvátországi magyar 

diák is: „Vannak olyan tanárok is, akik azt mondják, hogy nem lehet, és mégis ők is 

használják” (Kósa 2014: 408). De ebben (vagyis a határon túli) a nyelvi környezetben is 

fontos, hogy a magyar anyanyelvű diákoknak is lehetőségük nyíljon jobban megismerni és 

használni a magyar kultúrát hordozó anyanyelvüket. Ebben a munkában pedig az itt 

működő tanítók és tanárok vállalják a legtöbb feladatot – akár a saját regionális 

nyelvváltozatuk büszke vállalásával is. „Kisebbségi körülmények között a pedagógusok 

felelőssége még nagyobb, hiszen a nyelvjárás sok esetben egyet jelent az anyanyelvvel. S 

ha nem elég körültekintő, tapintatos a pedagógus, akkor az is előfordulhat, hogy nemcsak 

nyelvjárását adja fel a tanuló, hanem előbb-utóbb anyanyelvét is” (Lakatos 2007: 156). 

A határon túli magyarság nyelvjárási beszéde – egyesnyelvűség esetén – az 

anyanyelvükkel egyenlő, amely a magyarsághoz köti őket. „Az anyanyelvjárásnak ezen 

csoport-összetartozást jelző szerepét, ill. a tanulók nyelvi érzékenységét kellene 

kihasználniuk a magyartanároknak oly módon, hogy – megfelelő tapintattal – tudatosítsák 

a tanulókban a kétféle nyelvváltozat (köznyelv/nyelvjárás) megfelelő használati színtereit” 

(Lukács 2007: 164). Az iskolának az a feladata, hogy a köznyelvet tanítsa meg a 

gyerekekkel, de ehhez megfelelő hozzáértés, türelem és tapintat kell. Fokozatosan kell a 

tanulókat a köznyelvre megtanítani, ugyanis ellenkező esetben talán több kár származik 

belőle, mint haszon, hiszen a diák szégyellni fogja tájszólását, a „műveletlen, parasztos” 

beszédet, és nem kizárt, hogy ezzel együtt szüleit, származását is (Lőrincze 1980: 215). 

Kisebbségi környezetben még inkább ügyelni kell arra, hogy a gyerek ne gyűlölje a 

szülőföldjét, még ha nem annak az országnak a hivatalos nyelve is az anyanyelve, ahol 
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élnie kell. „A nyelvjárások iskolai megbecsülése arra vezeti a tanulót, hogy szeretettel 

csüngjön otthonának, szülőfalujának beszédmódján és minden lelki megnyilatkozásán; 

hogy ragaszkodjék ahhoz a földhöz, melyhez gyermekkorának első emlékei és szavai 

fűződnek; hogy megértéssel és szeretettel közeledjék e haza minden vidékéhez s annak 

embereihez, akiknek beszédmódja ugyanannak a magyar népnyelvnek egyik hajtása” 

(Papp 1935: 47). 

 

2.5. Anyanyelv-pedagógia a XXI. században 

 A gyermek anyanyelvi nevelésében a legfontosabb szerepe a családnak van, illetve 

kellene lennie, de nagy befolyással bír a bölcsőde, az óvoda, az iskola, valamint ma már a 

virtuális világ (pl. közösségi hálózatok) is. Az elmúlt években jelentős mértékben bővültek 

az anyanyelvi nevelés intézményes keretei, lehetőségei is, „valóban nemzeti üggyé vált az 

anyanyelvi mozgalom: átfogja az oktatási intézményeket, jelen van a televízióban, a 

rádióban és az írott sajtóban, támogatják az egyházak, az akadémiai intézmények. Maga a 

Magyar Tudományos Akadémia szervezi és támogatja a kisebbségi szellemi műhelyeket, a 

tudományos képzést, nyelvi kutatóállomásokat hozott létre minden régióban, ösztönzi és 

irányítja a közös nyelvi tervezést, a magyar nyelv korszerűsítésére irányuló törekvéseket” 

(Péntek 2017: 196). Új törekvéseket figyelhetünk meg az egyetemeken és a főiskolákon is, 

ahol a tanárképzéssel foglalkoznak.  

Változik a világ, a társadalom, a környezetünk, és változnak a gyermekek is: az 

érdeklődésük, a személyiségjegyeik, a kapcsolataik és kapcsolatrendszerük, más tanulási 

stratégiák válnak fokozatosan hatékonyabbá a körükben. Nagymértékben változik a diákok 

nyelvhasználata is, határokon kívül és belül egyaránt. A határon túli folyamatos változás 

érzékeltetésére érdemes egy olyan kutatásnak a következtetéseiből idézni, amely egyetlen 

kisrégió, az erdélyi Felső-Háromszék nyelvére irányult, de ezek a következtetések nagy 

valószínűséggel általánosíthatók nemcsak Erdélyre, hanem a többi határon túli régióra is, 

ahol a magyarok kisebbségben élnek: „A korábbi állapotokhoz képest az elmúlt huszonöt 

esztendőben lényeges változások következtek be: olyan politikai, gazdasági, társadalmi 

átalakulásoknak vagyunk tanúi, amelyek kihatnak mind a közösségnek 

anyanyelvváltozatához való viszonyulására, mind a kisebbségi identitásra. Egyfelől 

megindult és felerősödni látszik elsősorban a standard térnyerése, mivel erőteljesen 

csökkent és megszűnőfélben van e térség nyelvi elszigeteltsége; lehetővé vált a gazdag 
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nyelvi tapasztalatszerzés; kitágult a földrajzi mobilitás lehetősége; valamelyest 

gazdagodott az anyanyelv használati köre is (pl. hivatali, közigazgatási, bírósági használat 

lehetősége)” (Rancz 2015: 148). 

A változásokat szülőként, pedagógusként egyaránt tudomásul kell vennünk, 

bármennyi is legyen a korkülönbség köztünk és a ránk bízott gyermekek között, és 

alkalmazkodnunk kell ezen változásokhoz. „Mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban 

tanító pedagógusok munkájához újfajta kompetenciák szükségesek, és szükségszerűen meg 

kell újulniuk a szaktárgyi tartalmaknak és a pedagógiai kultúrának is” (Antalné 2015: 9). 

Új célok és fogalmak meghatározása révén jelenleg is paradigmaváltás folyik a magyar 

nyelvi nevelésben. 

 Az egyik legfontosabb kompetencia, amit az iskolában fejleszteni kell egy 

gyermeknél, az anyanyelvi kompetencia. Az anyanyelvoktatásban gyökeres változást 

eredményezett, hogy a nyelvi rendszer helyett a nyelvhasználat és a kommunikáció került 

előtérbe, a stiláris regiszterek ismerete és gyakorlása (Péntek 2017: 195). Hiszen az 

anyanyelve által válik valaki képessé arra, hogy érzéseit, gondolatait közvetítse a külvilág 

felé (akár írásban, akár szóban), mások részéről ugyanezeket befogadja, értelmezze, és 

nemcsak az iskolában, de az élet minden színterén is később. 

„Az anyanyelvi kompetencia főbb elemei:  

– az anyanyelvi műveltséggel, az anyanyelvhasználattal és az anyanyelvtanulással 

kapcsolatos attitűd, amelynek része az egyéni felelősségvállalás, az elköteleződés a 

fejlődés mellett;  

– az anyanyelvi kompetenciát meghatározó anyanyelv-használati és tanulási 

készségek, képességek;  

– az anyanyelvvel, az anyanyelvhasználattal és a tanulással kapcsolatos ismeretek” 

(Antalné 2015: 10). 

Ebből kifolyólag bármely szakos, de főleg a magyar szakos tanárnak formálnia kell 

diákjai attitűdjét, tudatos nyelvhasználóvá kell nevelni a tanulókat, és ráébreszteni őket, 

hogyan tudnak hatékonyan tanulni, információt gyűjteni és szelektálni, új dolgokat 

elsajátítani.  

Az anyanyelv-fejlesztés folyamatának sikerességét nagyban meghatározzák az 

anyanyelvi nevelés főbb alapelvei:  

– az anyanyelvi és az irodalmi nevelés szoros integrációja;  

– a fejlesztés és az ismeretbővítés harmonikus összhangja;  
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– a nyelvi kreativitás fejlesztése;  

– a fejlesztés folyamatossága;  

– a tanulásalapú szemlélet érvényesülése;  

– a produktivitás, a funkcionalitás és ezzel összefüggésben a szövegszemlélet 

elvének alkalmazása;  

– tevékenység-központúság az oktatási-nevelési folyamat tervezésében és 

megvalósításában; 

 – a szociolingvisztikai megalapozottság elve (Antalné 2011: 36). 

A dolgozat szempontjából a legfontosabb kiemelni a szociolingvisztikai 

megalapozottság elvét, amely meghatározó elv a képzés minden szintjén. Ez azt foglalja 

magába, hogy mennyire van tekintettel a pedagógus arra, hogy milyenek a gyermekek 

szociális, egyéni és anyanyelvi sajátosságai, és mit hoznak magukkal az iskolába. 

„Amennyiben a tantervi tartalmak nem a nyelvhasználatból indulnak ki, hanem az ún. 

szabályok betartása és betartatása felől közelítenek, akkor a tanterv alkalmazása során 

végig feszültség áll fenn természetes elsajátítási folyamatok és az azokra épülni 

szándékozó, ám szervetlen tantervi anyag közötti összeférhetetlenség miatt” (Vukov Raffai 

2016: 85). Az anyanyelvi nevelés tehát egész folyamatában a tanulók 

(anya)nyelviotthonosság-érzetét, szociális érzékenységét, kooperatív képességét is 

fejleszteni hivatott. 

Az anyanyelvvel való eredményes foglalkozást befolyásolja az is, milyen a diákok 

viszonya a saját anyanyelvükhöz, anyanyelvváltozatukhoz. A megfelelő attitűd 

kialakulását a pedagógusnak is segítenie kell. Ennek ellenére Magyarországon és a 

határokon túl még ma is diszkriminálják az embereket nyelvhasználatuk alapján, ráadásul 

ezt egyes nyelvészeti alaptények figyelmen kívül hagyásával teszik, úgymint a nyelv 

állandó változása, a különböző nyelvváltozatok egyenértékűsége vagy az az alapigazság, 

hogy a nyelvnek más fontos funkciói is vannak a kommunikáció mellett, például az 

esztétikai vagy az identitásjelölő funkció (Jánk 2016: 223). A diáknak gyakran választania 

kell, hogy szimbolikusan megtagadja elsődleges közösségét és identitását, mert például 

csak a köznyelv használatát fogadják el a tanárai tőle, és így mentesül a negatív hatásoktól, 

kudarcoktól, vagy fordítva tesz, és felvállalja identitását, ezzel együtt azonban részben 

lemond az iskolai és a későbbi társadalmi sikerességről, mert használja az otthonról hozott 

nyelvjárását az iskolában, de még esetleg a tanórákon is (i. m. 228). 
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Fontos megismernie a tanárnak a saját diákjait, hogy meglássa, kinek milyen a 

személyisége, kit mi befolyásol, mennyire bízik magában, kit mi tud motiválni, mi mellett 

tud állást foglalni, vagy épp ellenkezőleg, mi ellen lép fel. A mai a multikulturális 

társadalmunkban, ahol a különböző kultúrák, nyelvek, szokások, tradíciók, vallások, 

valamint életformák élnek egymás mellett, illetve keverednek, a kultúra átadásának és a 

kultúra újratermelésének funkciója, mások kultúrájának elfogadása új kihívásokat jelent az 

iskola számára (Nahalka 2003). A modern pedagógiának a tanulók családi, nyelvi (de akár 

nyelvváltozati), nemzetiségi, etnikai identitásának kulturális kötődéseire alapozva, ezeket 

felhasználva, a kultúrák és nyelvek egymásra hatását figyelembe véve kell ellátnia a 

feladatát, nem pedig ezeket figyelmen kívül hagyva.  

A legtöbb magyar oktatási intézmény – határon innen és túl – kevésbé fektet 

hangsúlyt az anyanyelvi nevelés és oktatás az anyanyelvváltozatok és az identitás 

összefüggéseire, mint ahogy az szükségszerű és elvárható lenne. Az iskolák többségében a 

standard nyelvváltozat elsajátítására törekszenek, a nyelvjárást pedig figyelmen kívül 

hagyják, bár a gyermek ezt hozta magával otthonról. Ezzel a felcserélő szemléletet 

támogatják. Ez a szemlélet elsősorban a magyar nyelvi és irodalomórákon érvényesül és 

nyer teret leginkább (leggyakrabban a küljavítás problémakörén keresztül), de implicit 

módon hat más tanórákra és az élet más aspektusaira (pl. a szünetben folytatott 

magánbeszélgetéseket is érinti (Jánk 2016: 223). 

Ahhoz, hogy minél hatékonyabb és sikeresebb legyen az anyanyelvi nevelés, nem 

szabad elfelejteni, hogy frissíteni kell a tanári eszköztárat is. Fontos szempont a megfelelő 

taneszközök kiválasztása; nem utasíthatjuk el a modern IKT-eszközök és -technológiák 

alkalmazását; a terem berendezése pedig szintén hatással van az óra sikerességére. Jelentős 

befolyásoló tényezők a tanítási-oktatási módszerek és a tanulói munkaformák. Az 

anyanyelvfejlesztés folyamatában a különféle területeken sokféle fejlesztő módszer, 

eljárás, gyakorlat alkalmazható és alkalmazandó. A magyar nyelvi ismeretek 

elsajátításának különböző kognitív útjai lehetnek a tanulók és a tanár tevékenységei 

alapján: megbeszélés, szemléltetés, feladatmegoldás, tanulói kiselőadás, kutatásalapú 

tanulás, vita, projektmódszer, programozott tanítási módszer, kooperatív tanulás, tanári 

előadás, tanári magyarázat stb. (Falus 2003). Leghatékonyabban azok a módszerek 

fejlesztik a diákok anyanyelvhasználatát, amelyek az aktivitására, interaktivitására, 

kooperatív tevékenységre épülnek, és közben megtanítják a tanulókat reflektíven tanulni. 

Hatékony módszer az anyanyelvi nevelésben is a kutatásalapú, a tanulói megfigyelésekre 
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és kísérletekre építő, problémaalapú tanulás (lényege, hogy a diákok olyan 

megfigyeléseket és vizsgálatokat végeznek anyanyelvükkel, amelyeket részben maguk 

terveznek meg, és maguk értékelik is őket), amely által olyan készségeket, képességeket 

sajátíthatnak el a gyermekek, mint a csoportmunka, a felelősség megosztása és az egyéni 

felelősségvállalás, az időnek és az erőforrásoknak a hatékony beosztása, a konfliktusok 

kezelése és megoldása stb. Tanórán túlmutató lehetőségeket kínál a kisebb vagy nagyobb 

csoportban, projektben végzett munka (Antalné 2015: 12). 

Az anyanyelvi órákon nemcsak a diákok anyanyelvi ismereteit kell bővíteni, hanem 

a pedagógus céljai között szerepelnie kell annak is, hogy megszerettesse a tanulókkal saját 

anyanyelvüket, ez viszont csak olyan módon valósulhat meg, ha tanárként nem javítgatjuk, 

helyesbítjük, stigmatizáljuk azt a nyelvhasználatot, amelyet otthonról hoztak, szüleiktől 

tanultak a gyermekek. Olyan eszközöket kell választani az anyanyelv tudatos 

megismerésére, a kommunikációs készségek és képességek fejlesztésére, elsajátítására, 

hogy az iskola befejezése után a tanulók ragaszkodjanak anyanyelvükhöz, 

anyanyelvváltozatukhoz, merjék vállalni és használni ezeket, és később továbbadásra 

méltónak tartsák gyermekeik számára. „Az anyanyelvi nevelés célja, feladata tehát 

megfelelő keretet, tanulási környezetet biztosítani a tanulóknak ahhoz, hogy a társadalmi 

élethez és a magánélethez szükséges anyanyelvi kompetenciákat megszerezzék, az ehhez 

szükséges anyanyelvi készségeik, képességeik megerősödjenek, anyanyelvi ismereteik 

bővüljenek” (i.m. 11). 

 

2.6. A nyelvjárási nevelés múltja és jelene a dialektológia és az 

anyanyelv-pedagógia tükrében 

Mióta az elemi oktatás széles tömegeket érint, azóta a nyelvjárás jelen van az 

anyanyelvi nevelésben mint az oktatást befolyásoló tényező. Az iskolának nagy szerepe 

van az anyanyelvi nyelvhasználat alakításában, a tanulók nyelvi tudatának fejlesztésében. 

Azok a gyerekek, akik otthon a szüleiktől a helyi nyelvjárást tanulták meg 

anyanyelvváltozatukként, először az iskolában tapasztalják, hogy az otthon tanult 

nyelvváltozatot bizonyos körülmények között nem használhatja majd (Kiss 1996: 139). Az 

anyanyelvi nevelés módszerei, ezen belül pedig a nyelvjárások és a köznyelv 

kapcsolatának megvilágítása nagymértékben a magyartanártól függ. Az ő kezében van 

főleg a nyelvjáráshoz való viszony kialakítása is. 
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Az iskola, a pedagógus nyelvhasználata is példaként áll a gyermek előtt (de 

mindenekelőtt a szülőké a legfontosabb szerep), aki anyanyelvét tanulja. Sok esetben a 

tanárok tekintélye az ő nyelvhasználatukat teszi mintává az iskolások számára, de ez 

legtöbbször nem tudatos (Kiss 1996: 144). Ezért is kiemelten fontos, hogyan nyúl a 

pedagógus a nyelvhez, hogy fejezi ki a véleményét egyes nyelvi szokásokkal, 

hagyományokkal, hibákkal vagy a nyelvi viselkedéssel kapcsolatban, milyen módszereket, 

stratégiákat használ, mikor ismereteit adja át diákjainak.  

A standard nyelvváltozatot a tanulóknak el kell sajátítaniuk már csak a társadalmi 

érvényesülés végett is, és persze olvasni meg írni is köznyelven tanulunk. Nélküle számos 

állás, valamint a társadalmi felemelkedés elérhetetlen marad, tehát a személyes érdekük is 

azt kívánja, hogy megtanulják a standardot. A modern társadalmakban a köznyelv ismerete 

a társadalmi mobilitásnak, a nyelvi versenyképességnek elemi föltétele. Amikor az 

anyanyelvi nevelésben felvetjük a tanulók nyelvjárási meghatározottságának, illetve 

hátterének a kérdését, akkor nem arról van szó, hogy a nyelvjárásokat a köznyelv rovására 

kívánnánk megtartani. A hozzáadó anyanyelvi nevelés valóra váltása nagyban segíthetne 

abban, hogy a nyelvjárási beszélők kiegyensúlyozó-funkcióelkülönítő attitűddel 

rendelkezzenek, vagyis a kettősnyelvű nyelvjárási beszélők a beszédhelyzettől függően 

vagy nyelvjárásukat, vagy a köznyelvet, annak nyelvjárási színezetű változatát használják. 

Vagyis nem adnák fel nyelvjárásukat, de használnák a köznyelvet is – mégpedig ott, ahol 

és amikor annak használatát célravezetőnek vagy illendőnek tartják (Kiss 1998a: 316). A 

hozzáadó anyanyelvi neveléssel nem sérül a diák anyanyelvi nyelvváltozata, sem a hozzá 

fűződő viszonya, de nyelvi repertoárja bővül, s ezáltal a beszédhelyzethez igazodva képes 

lesz használni akár a nyelvjárást, akár a köznyelvet (Kontra 2003a, Beregszászi 2004, 

2015, Posgay 2007, Danczi 2011).  

Ha már az iskolában megfelelő ismereteket szerezhetne mindenki a köznyelvről, a 

regionális köznyelvről és a nyelvjárásról, ahogy sok más európai országban is történik, 

számos kellemetlen élményt elkerülhetnénk, a megbélyegzést csökkenthetnénk a magyar 

társadalomban, hiszen a legtöbbször a tudatlanság, az ismerethiány okozza mások 

nyelvhasználatának degradálását, lenézését (Fodor 2003, Streli 2007). Nemzetközi szinten 

azt láthatjuk, hogy sok más országban nagyobb hangsúlyt fektetnek a nyelvjárási ismeretek 

átadására, frissítésére. Finnországban például rendszeresen szerveznek dialektológiai 

témájú továbbképzéseket, szemináriumokat leendő és gyakorló pedagógusok számára 

(Guttmann 2003), Észtországban pedig törvényileg és anyagilag is támogatják a regionális 
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nyelvváltozatokat (Vigh-Szabó 2013). Olaszország általános iskoláiban a dialektust már 

nem stigmatizálják az iskolai nevelés során, és ha nincs jelen a teremben idegen, tanár és 

diák egyaránt szívesen vált át tájnyelvre a tanítási órákon is (Kollár 2012). 

Az irodalmi nyelv kialakulásával megszűnt a nyelvváltozatok közötti egyenlőség, 

és egyre nagyobb szerepet és tekintélyt kapott a standard nyelvváltozat. Ezzel egy időben 

váltak az írástudók szemében a nyelvjárások kevésbé értékelt, sőt lenézett változattá. Az 

irodalmi nyelv elsajátítása kezdetben iskolázottsághoz, iskolázottságot feltételező 

foglalkozásokhoz kötődött. Aki tehát írni és olvasni tudott, az csak tanult ember lehetett. 

Mivel az iskolázottsághoz kötődő foglalkozásoknak mindig volt több-kevesebb 

presztízsük, az irodalmi nyelv presztízse is nőtt ezáltal. Vagyis ahogy az irodalmi nyelv a 

műveltség elismert hordozójává és jelképévé vált, úgy váltak a nyelvjárások a társadalmi 

és műveltségi szempontból alacsonyabb szint képviselőivé (Kiss 1998a: 315). A nyelvjárás 

azonban nem alsóbbrendű nyelvi réteg, hanem – napjainkban részben már regionális 

köznyelvvé alakulva – valós és a megfelelő beszédhelyzetben odaillő kommunikációs 

eszköz (Szathmári 1982: 113). 

A dialektológia eredményeit az anyanyelvi neveléssel kapcsolatban, a kutatásokat, 

a megvalósult vagy megvalósítandó terveket sok konferencia és tanácskozás, számos 

egyéb fórum mellett az egyes dialektológiai szimpozionokon (a legutolsó, VI. 

Dialektológiai Szimpoziont 2015-ben rendezték meg Szombathelyen) tárgyalták a 

magyarországi és a külhoni magyar szakemberek, egyetemi oktatók, kutatók, illetőleg több 

publikációban is megjelent a kérdéskör (Guttman 1982, 1984, 1989, 2002, 2003, Rajsli 

1987, 2002, 2004, Benkő 1990, Fülöp 1990, G. Varga 1990, Mattheier 1993, Sieber–Sitta 

1986, 1994, Beregszászi–Csernicskó 1996, 2004, Lanstyák 1996, Simon 1996, 2007, 

Lanstyák–Szabómihály 1997, Kiss 1998b, 1999, 2001, 2009, Péntek 1998, 2002, 

Csernicskó–Márku 2001, Adamikné Jászó 2002, Borbély 2002, Antalné 2003, Kontra 

2003a, Kožík 2004, Beregszászi 2004, 2005, Szabó 2005, Árpa 2007, Fejes 2007, Lakatos 

2007, 2009, Lukács 2007, Posgay 2007, Sándor 2007, 2013, 2016, Streli 2007, 2009, Boda 

2011, Danczi 2011, Parapatics 2011, Haniczkó 2012, 2017, Kollár 2012, Kralina Hoboth 

2012, Pletl 2014). 

Az I. Dialektológiai Szimpozionon 1981 márciusában többek között a magyar 

nyelvjárások felsőoktatási szerepéről volt szó. Nagyon fontos erről is beszélni, hiszen a 

gyermekeket tanító, nevelő tanárok a főiskolákról és az egyetemekről kerülnek ki, nem 

mindegy, hogy mit és hogyan hallanak erről a témáról, és mindezt hogyan továbbítják. 
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Nem elhanyagolható viszont a nyelvjárásoknak a közoktatásban betöltött szerepéről is 

szólni, hiszen a nyelvi műveltség kialakításának elsődleges színtere az iskola, az ott folyó 

anyanyelvi nevelés. „Az iskola, a pedagógusok felelőssége is, hogy a tanulókban 

egészséges, előítélet-mentes, pozitív anyanyelvszemlélet alakuljon ki saját 

nyelvhasználatukkal, valamint társaik, a kisebbségek és a nyelvjárást beszélők 

nyelvhasználatával kapcsolatban. Ehhez egyrészt tolerancia, másrészt megfelelő önismeret 

kialakulása szükséges. Önképünkhöz hozzátartozik a saját nyelvhasználatunkhoz 

kialakított viszony. (…) A lakóhely és más régiók nyelvhasználatának a megismerése segít 

abban, hogy ne csupán elfogadják, hanem megőrzendő értéknek tekintsék a regionális 

nyelvhasználatot, ezen belül is a nyelvjárási jellegzetességeket” (Antalné Szabó 2003: 

294). De vajon tisztában van-e főleg a magyartanár azzal a felelősséggel, amely 

iskolájában e nyelvjárások tekintetében reá hárul? „Ha ő, aki egyfelől szakmai képzésben 

részesült (mely ismeretekkel nem feltétlenül rendelkeznek más szakos kollégái), másfelől – 

az irodalom tanításának folyamatában kiemelten is – emberi értékek, eszményi 

magatartásformák bemutatására, átadására hivatott, ha ő cinkos hallgatással a háttérbe 

húzódik [ha mások gúnyolják a nyelvjárásban beszélő diákot, embert – D. A.], vagy – 

szakmai torzképként – éppen ő válik a gúnyolódók karmesterévé, kitől várhatják a diákok 

emberi és nyelvi jogaiknak védelmét?” (Szentgyörgyi 2013: 4) 

Hajdú Mihály arról számolt be a már említett szimpozionon, hogy a hetvenes 

években lehetősége volt kutatómunkája során több mint kétszáz általános iskolai tanárral 

beszélgetni, és azt tapasztalta, hogy a legtöbb esetben a magyartanárok nagyon nagy 

többségének fogalma sincs az őt körülvevő nyelvjárási környezetről, tanulói nyelvjárási 

beszédéről. Legtöbbször nyelvi pongyolaságnak vagy beszédhibának tekintik a 

nyelvjárásiasságot, s rendszerint szorgalmasan javítgatják, mert „csúnya beszéd”-nek 

tartják (Hajdú 1982: 103). Sebestyén Árpád azt említi meg ugyanitt, hogy sokszor a 

középiskolai tanárok sem tudják megkülönböztetni a rossz kiejtést a nyelvjárásiastól 

(Sebestyén 1982: 92). A szimpozion óta eltelt 37 év, mégis több esetben hasonlók a 

tapasztalatai a nyelvjárásoktatást vizsgáló kutatóknak ma is. Vukov Raffai Éva Szabadkán 

végzett kutatásokat, és megállapította, hogy sok pedagógus nincs tisztában saját 

kettősnyelvűségével, és ezek a tanítók nem valószínű, hogy tanulóiknál ezt majd 

kívánatosnak tartják (Vukov Raffai 2009: 371). Lakatos Katalin azzal találkozott a 

vizsgálatai közben, hogy több tanár hiába áll pozitívan saját bevallásuk alapján 

a nyelvjárásiassághoz, ha a nyelvjárás mindennapi kommunikációban betöltött szerepét 
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kétségbe vonja (Lakatos 2009: 429). Persze objektívan ezt csak akkor lehetne megítélni, ha 

látnánk a megnyilvánulásaikat konkrét beszédhelyzetben a nyelvjárásban beszélő diákok 

nyelvhasználatával szemben (pl. tanórák felvétele esetében, iskolai műsorok felvételein 

stb.). 

A pedagógusnak felkészülten kell érkeznie a diákok körébe, hiszen a magyar 

diákok többsége nyelvjárási környezetből, nyelvjárási háttérrel érkezik az iskolába, tehát „a 

magyar szakos tanárok többsége többé-kevésbé nyelvjárási, illetőleg regionális köznyelvi 

közegben dolgozik” (Kiss 1982: 107). Tudjuk, hogy kisebbségi körülmények között a 

nyelvjárásiasság nagyobb fokú, s az anyanyelvhasználat területén nagyobb szerep jut a 

nyelvjárásnak, mint Magyarországon (Kiss 2001: 151). Mégis sokan semmit sem hoznak 

magukkal az egyetemről vagy a főiskoláról az „életbe”, vagyis a nyelvjárási környezetbe a 

nyelvjárási ismeretekből, és közömbösen állnak az általános iskolások „szép 

nyelvjárásiasságához” (Hajdú 1982: 104), pedig ennek figyelembevétele nélkül nehezen 

valósítható meg a biztos alapokon nyugvó anyanyelvi nevelés. A kettősnyelvűség 

képessége nem várható el minden pedagógustól, az viszont elvárható, hogy ismerje 

diákjainak nyelvjárási hátterét, s támogassa azok kettősnyelvűségének kialakítását (Sándor 

2016: 66). Kívánatos lenne, hogy a felsőoktatásból kikerülő leendő tanárok olyan képzést 

kapjanak, „amely megismerteti őket a bázissal (a nyelvjárással), amelyre munkájuk épül, 

másrészt […] a köznyelvvel), amelynek elsajátíttatására munkájukban törekedniük kell, és 

megadja nekik azt a szemléleti indíttatást, amely biztosítja számukra, hogy kiismerjék 

magukat a mozgó-változó valóság átmeneti értékű tényei között is” (Deme 1982: 129–

130). Erre azonban sok helyen lehetőségük sincs a magyar szakos hallgatóknak, hiszen 

vannak egyetemek, tanárképző főiskolák, ahol nem kötelező a dialektológia kurzus 

elvégzése.  

A 21. században is számos olyan tanulmány látott napvilágot, amelyben a kutató a 

hazai, illetve a külhoni egyetemek hallgatói körében végezte vizsgálatát (Rajsli 2002, Árpa 

2007, Kiss 2009, Presinszky 2009, Sándor 2009). A legtöbb esetben azt szerették volna 

megtudni, hogy befolyásolja-e az egyetemen kapott vagy nem kapott tudás a hallgató 

attitűdjét a nyelvjárások tekintetében, illetve az átadott ismeretanyag által, valós tények 

birtokában közelebb kerül-e a magyar szakos hallgató a nyelvjárások pozitív(abb) és 

szakszerűbb megítéléséhez. Az általános és középiskolák kapcsán az ez irányú vizsgálatok 

fontosságát és szükségességét szaktudományi és anyanyelv-oktatási szempontból is egyre 

több hazai és külhoni kutató hangsúlyozza (külföldön már régebb óta hangsúlyozzák, sőt 
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tesznek is érte). Tény, hogy már a nyolcvanas-kilencvenes évektől többen foglalkoztak az 

általános és a középiskolások nyelvhasználatának, attitűdjének vizsgálatával (l. Guttmann 

1982, 1984, 1986, 1989, 1998, Rajsli 1987, Fülöp 1990, Borbély 2002, Kožík 2004, 

Lakatos 2007, Lukács 2007, Boda 2011, Danczi 2011, Parapatics 2011, Beregszászi 2012). 

A sok helyzetfeltáró és elméleti tanulmány közül viszont kevés ad bárminemű módszertani 

gyakorlati útmutatást a nyelvjárások tanításával kapcsolatban, pedig nagyon fontos lenne, 

hogy megismertessük diákjainkkal, a leendő felnőtt társadalommal azt a nyelvi 

sokszínűséget, amely körülveszi őket területi szinten is. Hogy ez a dialektológusok vagy a 

módszertannal foglalkozók feladata-e? Eddig főként a dialektológia és a szociolingvisztika 

művelői foglalkoztak a dialektológia és az anyanyelvi nevelés kapcsolatával egy-két 

kivételtől eltekintve (pl. Antalné Szabó 2003, Boda 2011, Danczi 2011, Parapatics 2011, 

Beregszászi 2012). Szorosabb együttműködést kívánna a két szakterület munkája a kérdést 

illetően. A pedagógusok ugyanis nem kapnak (elég) útbaigazítást, feladatokat, ötleteket, 

amelyeket alkalmazni tudnának a tankönyvi gyakorlatok mellett vagy helyett olyan 

helyeken, ahol nagy szükség lenne akár a saját, akár mások nyelvjárásának elfogadása 

érdekében a nyelvi érzékenyítésre. Épp ezért nagyon értékes Boda Annamária (Boda 2011) 

és Parapatics Andrea (Parapatics 2011) tanulmánya, amelyben 1-1 kutatás eredményeinek 

bemutatása mellett a szerzők konkrét gyakorlatokkal próbálnak segíteni a tanároknak, akik 

a témát részletesebben, részterületekre (pl. helyesírás) orientálva szeretnék feldolgozni. 

Kiemelendő ebben a kontextusban az a kárpátaljai magyar iskolák 5–9. osztálya számára 

készült tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény, amely segíti a helyi anyanyelvi 

nevelést, sok feladatot is tartalmaz a helyi magyar közösség által beszélt nyelvváltozatok 

megismerése, összehasonlítása, elemzése céljával (Beregszászi 2012).   

Támogatandó a nyelvjárási háttér és a helyesírás összefüggéseinek vizsgálata az 

anyanyelv-pedagógia területén, hiszen több kutatás is bizonyította, hogy a kisebbségi 

tanulók helyesírása gyengébb a magyarországi diákokénál. Erdélyben a kilencvenes 

években végeztek országos felmérést, mely szerint egy erdélyi diákra majdnem kétszer 

több hiba jut, mint egy magyarországi tanulóra az általános iskola évfolyamain; a 

gimnáziumban már nagyobbak a különbségek: a 10. osztályban ötször, a 12. osztályban 

kétszer jut több hiba egy erdélyi diákra (Péntek 2002: 258). Az említett hiányosságoknak 

több oka is lehet: az egyik, hogy a helyesírás igénye csak a magyar nyelv és irodalom 

szakhoz, ill. óráihoz kötődik, a többi órához nem, s az órákon a tanuló inkább a rossz 

példával találkozik. De a középiskolai anyanyelvi nevelés háttérbe szorulása és az 
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anyanyelv-pedagógia hiányos módszerei is akadályozzák, hogy a nyelvjárási és a 

kétnyelvű környezet ne jelentsen hátrányt a helyesírás-tanításban (Péntek 2002: 258–262). 

A magyar középiskolások helyesírási hiányosságai mögött Szlovákiában is hasonló 

tényezők húzódhatnak meg, ráadásul a többi órán a helyesírásnak valószínűleg ott sem 

tulajdonítanak kellő jelentőséget, a nyelvjárási és a kétnyelvű környezet figyelembevétele 

ott sem erőssége az anyanyelvi nevelésnek. Szlovákiai magyar vonatkozásban két kutatást 

említhetünk: az egyik a Csallóközben (Kralina Hoboth 2012), a másik a keleti palóc 

nyelvjárások területén, Tornalján (Haniczkó 2012, 2017) készült. 

De nem csak a határon túl vannak problémák e téren. Boda Annamária a nyugat-

dunántúli és a közép-dunántúli–kisalföldi nyelvjárási régió határán fekvő Pápa városában 

végzett ilyen jellegű kutatásokat, s arra jutott, hogy ugyan kevésbé, de azért felismerhetően 

megjelent a nyelvjárási jelenségek hatása a diákok helyesírásában (Boda 2011).  

A nyelvjárási háttérnek a helyesírásra gyakorolt hatása a magyar helyesírási norma 

egyik alapelvével, a kiejtés szerinti alapelvvel hozható összefüggésbe. Ez az alapelv azt 

jelenti, hogy az írás alapja a mai köznyelvi kiejtés. Csakhogy a nyelvjárási területeken a 

tanulók köznyelvismerete és -használata sem az általános iskolában, sem a középiskolában 

nem általános, nyelvjárásuk kiejtése azonban eltér a köznyelvitől. Így ha a csallóközi diák 

a pogácso, esső, tanittó szavakat úgy írja le, ahogy ejti, vagyis alkalmazza a szabályt, hibát 

követ el. Ebből azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy a helyesírás-tanításban a kiejtés szerinti 

alapelv nyelvjárási környezetben nem mindig alkalmazható ott, ahol a köznyelvben 

működik. A tanárnak tudatosítania kell, hogy egyrészt a nyelvjárási környezetből eredő 

hibatípusok intenzívebb gyakorlást igényelnek, másrészt a kiejtés szerinti alapelv helyett 

célravezetőbb lehet a szóelemző írásmód. Eredményesebb lehet a kontrasztív alapú 

gyakoroltatás is (pl. köznyelvi-nyelvjárási szópárok szembeállítása) (Sándor 2013: 12–13).   

Nem elegendő azonban csupán a helyesírási témakört vizsgálni a nyelvjárások 

tükrében az anyanyelvi nevelésben. A nyelvjárásoknak rendszeresen meg kell(ene) 

jelenniük a leíró nyelvtan más területein is, de a kommunikáció, a szemantika, a stilisztika, 

a szövegtan és a pragmatika körében is, hiszen a nyelvjárási adatokat olyan új nyelvtani 

témakörök szemléltető és gyakorlóanyagaként is alkalmazni lehetne, amelyek vizsgálata 

eddig szinte kizárólag a köznyelvre összpontosult, holott e vizsgálódásokra a nyelvjárások 

is teljes mértékben alkalmasak (lennének).  

Parapatics Andrea tanulmánya (Pozitívan a nyelvjárásokról – az iskolában is, 2011) 

és munkafüzete (2018) épp arra mutat rá, hogy konkrét feladatok, gyakorlatok, példák 
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felhasználásával a magyar nyelv mely témaköreinél lehet elővenni még a nyelvjárásokat a 

nyelvjárási anyagrészen túl (pl. hangtan, jel és jelentés, morfématan stb.). Ezen kívül 

konkrét gyakorlatokat kínál a pedagógusoknak, amelyek életkortól és előzetes ismeretektől 

függően bevihetők az anyanyelvi (de akár osztályfőnöki vagy földrajz-) órákra: Balatoni 

Bogi; Térkép a padlón; „Szólj, s ki vagy, megmondom”; Mindenki szótáríró; Kincs, ami 

van; Memóriajáték tájszavakkal, Tájnyelvi szinonimák stb. Bemutat egy 

nyelvjárásprojektet is, amit ő maga megcsinált a diákjaival magyartanárként a tapolcai 

Batsányi János Gimnáziumban (Parapatics 2011). Ebből a munkából nőtt ki a szerző 

legújabb munkafüzete, amely példamutató alkotás ebben a műfajban és témakörben 

(Parapatics 2018).  

Egy másik tanulmány általános összefoglalót tartalmaz azokról az eljárásokról, 

módszerekről, amelyeket iskolai környezetben, anyanyelvi (vagy akár osztályfőnöki) 

órákon használni lehet (Danczi 2011).  

Beregszászi Anikó a feladatgyűjteménye fülszövegében kiemeli, hogy amennyiben 

a kárpátaljai pedagógusok értéknek tekintik a magyar tárgyi és szellemi kultúra termékeit 

(beregi szőttes, hímzett terítők, kárpátaljai népmondák, húsvéti locsolóversek stb.), úgy a 

helyi magyar közösség által beszélt nyelvváltozatokat is értéknek kellene tekinteniük 

minden jellegzetességeikkel együtt, és ezt a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás sem 

hagyhatja figyelmen kívül. Hiszen az előszóban is olvasható, hogy a kárpátaljai kisebbségi 

magyarok körében a nyelvmegtartás feltétele a nemzeti megmaradásnak, és a család 

mellett a másik legfontosabb színtere az iskola (Beregszászi 2012: 7). A szerző kiemeli, 

hogy a folyamatosan elkészülő magyar nyelvi tankönyvek mellett a magyartanároknak 

szükségük van egy olyan útmutatóra és feladatgyűjteményre, amely választ ad arra, hogyan 

valósítható meg a gyakorlatban a szociolingvisztikai alapú, funkcionális, kontrasztív 

elveken nyugvó anyanyelv-nevelési szemlélet. Ez a módszertani útmutató egyszerre nyújt 

nyelvtudományi és tantárgy-pedagógiai ismereteket, elméleti és gyakorlati segédanyagot a 

Kárpátalján magyar iskolák 5–9. osztályaiban tanító pedagógusoknak.  

Ahhoz, hogy a fent említettek megvalósuljanak, nyitnia kell a dialektológiának a 

nyelvtudomány többi ága és a tudományköziség felé. Ha ugyanis e nyitás és megújulás 

nem történik meg, nem várható el, hogy a nyelvjárások az anyanyelvi nevelésben 

gyakrabban és erőteljesebben legyenek jelen, s a velük szembeni értékítélet javuljon. Attól 

ugyanis, ha a pedagógus a magyar nyelvi órákon hirdeti a nyelvjárások és a köznyelv 

egyenértékűségét, de a kijelentését nem támasztja alá nyelvjárásból vett adatokkal, a 
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nyelvjárások értéke csupán üres közhely marad. A stabil és megingathatatlan pozitív 

viszonyulás kialakításához szükségszerű, hogy a magyar nyelvi órákon a tanulók minél 

több témakörben és minél gyakrabban találkozzanak a nyelvjárásokkal (Sándor 2016: 69).  

Láthatjuk, hogy vannak értékes eredményei a nyelvjáráskutatásnak, és vannak 

gyakorlati módszerek is (bár ezek sora kétségkívül bővítendő), amelyek kiegészíthetik a 

pedagógusok módszertárát a nyelvjárásokkal kapcsolatban az anyanyelvi nevelés 

folyamán, viszont kérdéses, mennyi jut el ezekből a fontos szereppel bíró tanterv- és 

tankönyvírókhoz, és a még náluk is fontosabb pedagógusokhoz, hiszen minden tantárgy 

sorsa a tanár kezében van (Sándor 2016: 75). A kutatási eredmények eljuttatása a 

megfelelő szakemberekhez, illetve később a tanított diákokhoz, azok felhasználása mind a 

dialektológusok, mind pedig a módszertant oktatók feladata és kötelessége is, amennyiben 

tudomásuk van róla. 
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3. Élnek-e egyes határon túli magyar nyelvi tankönyvekben a 

nyelvjárások? 

A pedagógus a tanórákon általában tankönyvek segítségével próbálja a diákokban 

tudatosítani az anyanyelv bizonyos szegmenseit, felfedeztetni velük őket. A tanári 

munkában meghatározó szerep jut a jegyzeteknek, a tankönyveknek, a segédanyagoknak 

is, amelyek a tanítás-nevelés megfelelő, korszerű módszereit, az új kutatási eredményeket 

tárják a pedagógusok elé.  

Ahogy Peter Trudgill is felveti, a „tankönyvek nyelvhasználatával kapcsolatban 

nagyon érdekes kérdés, hogy milyen mértékben hasonlít egymáshoz, illetve különbözik 

egymástól az a nyelvezet, amelyet az olvasókönyvek [illetve tankönyvek] írói használnak, 

és mutatnak be mint követendő példát, valamint az a nyelv, amelyet az anyanyelvüket 

beszélő tanulók magukkal visznek az iskolába” (Trudgill 1996: 1). Valamilyen mértékben 

biztosan különbözik a két nyelvváltozat egymástól, és ezáltal is közvetítik a tankönyvek, 

olvasókönyvek a magyar köznyelvet a diákoknak. Azonban nem biztos, hogy 

egyértelműek az azokban használt kifejezések, szavak minden esetben a diákok számára. 

Ha pedig nem, a pedagógus nem mindig tudja kezelni a tankönyv és a nyelvjárás, illetve 

regionális köznyelv közelítéséből adódó nehézségeket, problémákat, feladatokat. 

 A nyelvjárásokhoz való negatív(abb) hozzáállás összefügg az írott nyelvvel, 

ugyanis az anyanyelvi nevelés általában az írott standard nyelvváltozat normáit veszi 

alapul. Viszont az írott nyelvben nincs (akkora) szerepe a nyelvi változatosságnak, mint az 

élőbeszédben, sőt ez a változatosság nem is igazán kívánatos az írott szövegek egy 

részében (Lanstyák 1996: 12). Pedig a nyelv változataiban él, hiszen ha egy nyelvnek 

nincsenek változatai, az már holt nyelv. A magyar nyelv még élő, tehát változatokban él, 

de a 21. századi nyelvtankönyvek mégis gyakran egy 30–40–50 éves normát kérnek 

számon a diákoktól, bár a technika adta lehetőségeknek köszönhetően a norma is sokkal 

gyorsabban változik. 

 

3.1. A szlovákiai gimnáziumi tankönyvek elemzése 

Kisebbségi környezetben az anyanyelvi tankönyvek szerepe kiemelkedően fontos. A 

tankönyv összegzi egy-egy tudományág legfontosabb eredményeit a tanulók mentális 

befogadókészségéhez igazodva. Így egy tankönyv készítéséhez szükségesek nemcsak az 
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iskolai pedagógusok, hanem az adott tudományág kutatói is. A hatékony, tudományosan 

autentikus magyar nyelvi tankönyvek nagyban segíthetik a pozitív nyelvi attitűd 

megerősítését, ez mindenképpen célja az anyanyelvi nevelésnek. „Az iskolában tanított 

nyelvszemlélet alapvetően kihat a személyiség és a kultúra folyamatos létrehozására, 

fenntartására” (Tolcsvai Nagy 2014: 113). Egy felvidéki kutatás eredménye mutatja, hogy 

a pedagógusok 63%-a szerint a tankönyv nagyban, illetve leginkább befolyásolja a 

középiskolai tanulók tantárgy iránti érdeklődését. A diákok kevésbé érzik ezt fontosnak, 

szerintük az érdeklődésüket csupán 9,7%-ban befolyásolja a tankönyv a magyar nyelv 

tantárgy kapcsán, és 39,8%-ban a tananyag, de tudjuk, hogy ennek elsődleges hordozója 

sok esetben a tankönyv (Simon 2014: 127, 129).  

Ami az előző szlovákiai magyar anyanyelvi tankönyvet (Kovács 1997) illeti: szerzője 

sok esetben azt feltételezi, hogy a szlovákiai magyaroknak ugyanaz a magyar nyelv az 

anyanyelvük, mint a magyarországi magyaroké. Azoké a magyarországi magyaroké, akik 

nem beszélnek nyelvjárásban (és tudjuk, hogy ők vannak kevesebben). Példának okáért 

megemlíthetjük itt a magyar hangrendszer fejezetét, ahol az egyes nyelvjárások 

köznyelvtől eltérő hangjaira nem is utal a tankönyv a zárt ë hangot kivéve. Tehát itt csak a 

normatív nyelvváltozat magánhangzórendszeréről olvashat, tanulhat a diák, de ez sehol 

sincs feltüntetve. Ahogy az sem, hogy mennyivel gazdagabb az a személy, aki az említett 

magánhangzókon kívül ismer más magyar beszédhangokat is, mert az többet tud. A 

kisebbségi diákok a legtöbb esetben kettősnyelvűek, azaz két nyelvváltozat ismerői, az ő 

nyelvhasználatuk törvényszerűen eltér az egyesnyelvű, csak köznyelvet használó 

magyarországi tanulókétól. Több nyelvész szerint e tankönyv, illetve írói célja valójában 

az, hogy a diákok anyanyelvét helyettesítsék egy másik nyelvváltozattal, a standarddal, 

ahelyett, hogy az elsődleges nyelvváltozat megtartásával, arra építve tanítanák a 

köznyelvet (Lanstyák 1996: 11–5; Kontra 2003: 355–8). Ezzel szemben inkább rá kellene 

mutatni mindkettő értékeire, valamint arra, hogy egyes beszédhelyzetekben mely 

változatot tanácsos használni, de egyben felvilágosíthatják a tanulókat, hogy a valóságos 

nyelvhasználatban külön-külön egyik sem fordul elő „tiszta” formában, vagyis többé-

kevésbé mindig keverednek egymással. Az informális helyzetben való megnyilatkozások 

sem „tiszta” nyelvjárási beszédben hangzanak el, és a formális helyzetekben sem „tiszta” a 

standard köznyelv, hanem a kettő (a beszélő számára feltűnés nélkül) ötvöződik (Lanstyák 

1996: 12). 
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Az utóbbi évtizedben nem nagyon jelentek meg módszertani útmutatók, módszertani 

segédkönyvek, kézikönyvek Szlovákiában. Új magyar nyelvi tankönyvcsaládot ugyan 

kiadtak, de szemléletmódjukban még ezek a könyvek is elavultak, sok esetben nem 

felelnek meg a kor követelményeinek. Az ún. „reformtankönyvek” (Magyar nyelv a 

gimnázium és a szakközépiskolák 1. osztálya számára, szerk. Misad Katalin – Simon 

Szabolcs – Szabómihály Gizella, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Pozsony 2009; 

Magyar nyelv tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 2., 3. és 4. osztálya 

számára, szerk. Uzonyi Kiss Judit – Csicsay Károly, TERRA vydavateľstvo, s. r. o., 

Pozsony 2012) viszont ebben már hoztak némi újítást. A tankönyveket abból a 

szempontból vizsgáltam, mennyire segítik az oktató-nevelő munkáját a pedagógusnak, 

illetve mennyire tekinthetők korszerűeknek a területi nyelvváltozatok problematikájának 

tekintetében.  

Pozitívumuk a tankönyveknek, hogy a nyelvi értékelésben nem a helyes-helytelen 

kettősség a meghatározó, lényegesen kevesebb bennük a nyelvművelés. Nem célravezető, 

ha egy hibajavító feladatban a nyelvhasználatban élő variánsokat e kategóriákba kell 

belekényszeríteni egy olyan diáknak, aki esetenként mindkettőt használja, vagy épp csak 

az ún. „hibás”, helytelen alakot. Megjelenik, hogy a suksükölés nyelvjárási jelenség, 

ugyanakkor a köznyelvben (kiemelten súlyos) nyelvhelyességi hibának számít (Uzonyi 

Kiss – Csicsay 2. 2012: 70, 84), vagyis előíró szemléletet képvisel a sztenderd normájára 

alapozva. Az Uzonyi Kiss – Csicsay-féle tankönyvekben tehát van még negatív nyelvi 

értékítélet. Ezekben a nyelvi norma még mindig a nyelvi „eszmény” szinonimájaként kerül 

elő. Ebből kifolyólag a nyelvi jelensége háromfélék lehetnek: abszolút normakövetők – 

elfogadhatók – normaszegők (Uzonyi Kiss – Csicsay 2. 2012: 65). A beszédmű 

létrehozásakor a tankönyv szerint „törekednünk kel a magyar nyelv kiejtési szabályaink 

betartására” (Uzonyi Kiss – Csicsay 2. 2012: 33), a magánbeszélgetések alkalmával 

viszont „elnagyoltabb lehet az artikuláció, szabadon élhetünk a tájnyelvi ejtéssel, 

szóhasználattal” (Uzonyi Kiss – Csicsay 2. 2012: 41). Ez a megítélés stigmatizáló a 

standard ideológia felől. Ezen tankönyvek értékszemlélete tehát sokkal inkább minősítő, 

előíró, mint a Simon – Misad – Szabómihály-féle tankönyv.   

Több téma kapcsán előkerül a szlovákiai magyar nyelvhasználat és az anyanyelv mint 

identitásjelző tényező. Az 1. évfolyam számára írt tankönyv szerzői (Simon–Misad– 

Szabómihály) sok esetben el tudtak rugaszkodni a nyelv homogenitásától, illetve 

árnyaltabban kezelik azt: a kétnyelvűségnél, a szókészlet, a mondattan kapcsán kitértek a 
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magyar nyelv tipikus szlovákiai jellemzőire, találunk a tankönyvekben fejezeteket a 

szlovákiai nyelvi jogokról.  

A magyar nyelvjárások témakörénél a 2. évfolyam számára készített tankönyvben két 

(!) feladat van. Az egyik arra irányul, hogy milyen jellegű tájszókat sorolt fel a feladatíró, 

illetve kéri, hogy állapítsák meg, ezek miben különböznek a köznyelvtől. A másik 

feladatban további tájszókat kérnek a tanulóktól a köznyelvi megfelelőikkel együtt, tehát itt 

lehetőség van a saját anyanyelvváltozatukhoz kapcsolni a már megtanultakat, gyakorlatba 

ültetni az elméleti tudást. Ezek olyan feladatok, amelyek a köznyelvtől való eltérés 

felismerését kérik, tehát amelyek a kontrasztív szemléletet erősítik. Mégis kevésnek tartom 

a két feladatot egy olyan fontos témakörnél, amellyel sok diák napi szinten találkozik, 

főleg a határon túli magyarlakta részeken. A pozitív attitűd megerősítését részben 

támogatja a második feladat, de szükség lenne további olyan gyakorlatokra, amelyek 

kapcsán mások nyelvjárási szövegeit olvashatják, hallgathatják a diákok, azokról 

elkezdhetnek beszélgetni, vitázni. Ezáltal lenne tere a pedagógusnak az érzékenyítésre is az 

osztály vagy a csoport körében, ami nagyon fontos feladat. Illetve a további feladatok 

alkalmasak lennének arra, hogy a tudásukat a diákok használni is tudják, gyakorlatba is 

ültessék a már megtanultakat, valamint a saját tapasztalataikat.  

A nyelvi nevelésnek előre kell lépnie a tekintetben is, hogy a valós életben (is) 

hasznosítható ismereteket közvetítsen, minél magasabb színvonalon. Egyelőre úgy tűnik, 

hogy nagyobb hangsúlyt fektetünk a szlovákiai magyar iskolákban a nagy mennyiségű 

lexikális tudás elsajátíttatására, a kulcskompetenciák fejlesztésére pedig alig jut idő. A 

helyzet Kárpátalján is hasonló (Beregszászi 2012, Csernicskó 2015). A gyakorlatiasság és 

a kompetenciák fejlesztésének hiánya a tankönyvekből is arra mutat rá, hogy 

iskolarendszerünk épp azokat a lényeges készségeket és képességeket nem alakítja és 

fejleszti megfelelő módon, melyekre a mindennapokban, az önálló tanulás, 

információszerzés és -feldolgozás során van szükség. 

A 21. században kiadott tankönyvek sokszor utalnak honlapokra, linkeket tüntetnek fel, 

amelyek felhasználását kérik a feladatok megoldásakor. Ha már nincsenek a tankönyvben 

nyelvjárási szövegek, a Szlovákiai magyar nyelvjárások c. egyetemi tankönyvben 

találhatunk ilyeneket, illetve hasznos lett volna feltüntetni olyan honlapokat is, ahol 

találnak a diákok hangzó nyelvjárási szövegeket (pl. http://geolingua.elte.hu/ 

dialektologia_demo/index.html, http://www.umjl.fss.ukf.sk/szmnyhk/), s így autentikus 
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beszélőket hallgathatnának a nyelvi órákon is, közösen elemezhetnék a hallottakat, 

összevethetnék a különböző nyelvjárási szövegeket.  

Hiányosságként említhető, hogy nem jelennek meg az egyes nyelvjárások térképen 

ábrázolva, nincsenek a tankönyvekben nyelvjárási szövegek, amelyeket a diákok 

elolvashatnának, sőt az egyes nyelvjárások jellemzői is csak általánosságban vannak 

jelölve, nem nyelvjárási régiónként elkülönítve. A nyelvjárások sajátosságairól szólva csak 

néhány a köznyelvtől való eltérést jelez, azon belül is csak a hangtani és szókészletbeli 

jellemzőket emeli ki (megemlíti, hogy vannak mondattani eltérések is, de nem hoz rá 

példát), nem hívja fel a figyelmet önálló és teljes értékű nyelvváltozat jellegükre. Így a 

diák nem tudja megtalálni, hogy saját szülőfalujára mely sajátosságok is érvényesek, mit is 

figyelhetne meg a környezetében a beszélőkön, mely tipikus jegyeket is tartalmazza az ő 

nyelvhasználata. Nem térnek ki a tankönyvek a nyelvjárások különböző funkcióira sem. A 

tanároknak kellene ismertetniük olyan fogalmakat, mint nyelvhasználati színtér, 

beszélőközösség, összetartó erő, stigmatizálás, nyelvi presztízs, túlhelyesbítés, mert ezek 

nem jelennek meg a tankönyvekben, és amennyiben a tanár ezt elmulasztja, hiányozhat a 

diákoknál a nyelvhasználat és a társadalom valós összefüggéseinek összekapcsolása, 

kevésbé alakul ki a tudatos nyelvhasználat. Ezen fogalmak értelmezése, az általuk jelölt 

nyelvi jelenségek szerepének belátása fontos feladata lenne a nyelvi tudatosság 

fejlesztésének.  

Szlovákiában az oktatásügyi minisztérium egyetlen tankönyv megjelenését támogatja. 

Ez megnehezíti a Magyarországról behozott tankönyvek, esetleg különböző segédeszközök 

használatát, a szlovákiai általános és a középiskolai magyartanárok rendelkezésére azonban 

így nem sok efféle anyag, munkafüzet, (szöveg)gyűjtemény áll, amelyeket 

használhatnának a magyar nyelvi órákon (de más tantárgyak oktatása során is akár). 

Németországban – ahogy ezt Mattheier is megerősíti – már az 1970-es évektől oktatási 

segédkönyveket, füzeteket jelentettek meg néhány helyi nyelvjárással kapcsolatban 

(Mattheier 1993: 59). 1976-ban indult egy kezdeményezés: Werner Besch, Heinrich 

Löffler és Hans H. Reich szerkesztésében adták ki az első füzetet abból a 

kiadványsorozatból, amelyből a későbbi évek során (1981-ig) minden német nyelvjárási 

területhez kötődően kiadtak egyet-egyet (Dialekt/Hochsprache – kontrastiv. Sprachhefte 

für den Deutschunterricht), tehát minden kötete más-más nyelvjárási régióval foglalkozik 

(8 füzet jelent meg az 5 év alatt, amelyekben a német nyelvterület 8 nagy nyelvjárási 

régiójával foglalkoznak). A füzetekben röviden tárgyalnak néhány elméleti-módszertani 
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kérdést, majd sorra veszik az adott régió fő regionális nehézségeit (regionale 

Hauptschwierigkeiten) és a tájnyelvi típushibákat (landschaftliche Fehlertypen) is, végül 

„terápiajavaslatokat” közölnek, amelyek segítségével gyakoroltatni lehet a típushibák 

elkerülését. A gyakorlatok összeállításakor a szerkesztők szem előtt tartották, hogy a 

feladatok segítségével a diákok különbséget tudjanak tenni a nyelvjárásban (Dialekt) és a 

köznyelvben (Hochdeutsch) használatos szavak, kifejezések, szókapcsolatok 

használatában, ragozásában. Ezzel nem azt érték el, hogy a gyerekek nem használták 

később saját nyelvjárásukat, hanem azt, hogy tudatosan tudtak kódot váltani, bővültek az 

ismereteik nemcsak a saját nyelvjárási változatukkal, hanem a köznyelvükkel kapcsolatban 

is. Azért lenne nagyon fontos, hogy a szlovákiai magyar nyelvi tankönyvek is a megfelelő 

ismeretanyagok közvetítsék megfelelő módszerekkel és feladatokkal, hogy itthon is 

hasonló sikerekről tudjunk beszámolni, és ne stigmatizálással kelljen találkozniuk a 

nyelvjárási beszélőknek, ám ezek a nyelvtankönyvek nem felelnek meg a kor szakmai 

színvonalának (Vančo 2017: 383). 

A standard nyelvváltozatnak funkciója szempontjából kiemelkedő szerepe van, ám a 

beszélt nyelvi változatok azonban amiatt fontosak, mert ott jelennek meg a nyelv fejlődési 

tendenciái, hiszen a standardban ezt a kodifikáció erősen korlátozza. 

Nyelvhasználatunkban folyamatos változásoknak lehetünk tanúi, és a felfogásban is, hogy 

mikor mit és miért tartunk helyesnek. Ne a múltban éljünk. „A nyelvjárások a 

legkomolyabb támadást a hagyományos paraszti életforma erőszakos felszámolásával a 

kommunista kollektivizálás során, az 1950-es és 1960-as évek során szenvedték el, tehát 

nem olyan régen. A 20. század közepére kétségkívül sikerült a nyelvjárások tekintélyét 

igen alacsonyra süllyeszteni, mintegy a műveletlenség jelképévé tenni” (Tolcsvai 2004: 

101). Tehát a XX. század második felében sokan kezdték nyelvjárásukat tömegesen 

kerülendőnek, szégyellnivalónak érezni. Ez a gondolkodásbeli változás volt a nyelvjárások 

visszaszorulását előidéző következmények között a legjelentősebb, és ez is igazolja azt a 

szociolingvisztikai tételt, hogy a nyelvhasználatot befolyásoló egyik fontos tényező a 

nyelvhez, nyelvváltozathoz való beszélői viszonyulás, attitűd (Kiss 2002c: 7). Azóta 

viszont eltelt jó pár év, sok minden megváltozott, épp ezért érdemes lenne elgondolkodni, 

valóban lehet-e az a cél, hogy minden magyar ember származásától, körülményeitől, 

lakhelyétől, nyelvi kapcsolataitól függetlenül ugyanazt a nyelvváltozatot tanulja meg az 

iskolában a tankönyvek segítségével. A régi beidegződések és az eredménytelen 
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módszerek nem múltak el nyomtalanul, így a mai napig befolyásolják az anyanyelvi 

nevelés hatékonyságát (Beregszászi 2015: 31). 

 

3.2. A romániai magyar nyelvi tankönyvek vizsgálata 

3.2.1. A romániai magyar nyelvi tantervek 

A 2009–2010-es tanév elejétől lépett életbe az V–VIII. osztályos tanterv
4
. Ez a 

tanterv funkcionális személetű, a szövegértési és szövegalkotási kompetenciaterületbe 

integrálja a nyelvi ismereteket és az irodalmat egyaránt, a középpontba a készség- és 

képességfejlesztést állítja, valamint hangsúlyozza, hogy „az iskolában az anyanyelv 

tanításában és tanulásában a nyelv funkcionális és társas szemléletének kell érvényesülnie: 

a figyelem a nyelv változatosságára és változataira irányul, nem az elszigetelt nyelvi 

elemekre és az elvont nyelvi rendszerre. [...] A nyelvi tartalmak, a nyelvtani ismeretek nem 

öncélúak, hanem funkcionális és gyakorlati szerepük van abban, hogy a helyzetnek 

megfelelő, hatékony nyelvi közlés valósuljon meg.” Az V–VIII. osztályos tanterv a tanulók 

vernakuláris nyelvhasználatának bátorítását szorgalmazza, függetlenül annak nyelvjárási 

vagy kontaktusváltozat jellegétől: „A szóbeliségben el kell fogadni, sőt bátorítani kell a 

tanulók saját nyelvi változatának használatát, figyelembe kell venni a kisebbségi 

nyelvhasználat sajátos helyzetét és igényeit. A köz- és irodalmi nyelvet az írásbeliséggel 

ajánlatos összekapcsolni.”
5
 

A IX–X. osztályos tanterveket 2009-ben dolgozták át. „Mindkét évfolyam 

tantervében találunk nyelvváltozatokkal, nyelvi regiszterekkel, a nyelvi-nyelvhasználati 

normával (vagy annak kialakulásával) kapcsolatos tartalmakat. IX. osztályban nemcsak 

általában kerülnek szóba a kétnyelvűség, nyelvcsere, nyelvi jogok kérdései, hanem a 

kontaktológiai témák konkrétan a román és magyar nyelv kölcsönhatásának kontextusában 

jelennek meg” (Kádár 2016: 22). A tanterv hangsúlyozza, hogy a kerettanterv által 

törzsanyagként megjelölt tantárgyaknak „együttesen kell biztosítaniuk az alapkészségek, 

képességek és beállítódások fejlődését”, vagyis az alapkompetenciák kialakítása „nem egy 

tantárgy feladata, hanem tantárgyközi összefüggésrendszerben történik.” Három 

kompetenciaterület jelöl meg: 

                                                      
4
 http://www.isjcta.ro/wp-content/uploads/2013/06/Ordin_5097_2009.pdf (2018.07.05.) 

5
 http://www.scritub.com/profesor-scoala/PROGRAME-SCOLARE-PENTRU-CLASA-9511112223.php 

(2018.07.02.) 
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− anyanyelvhasználat és tudatos nyelvi viselkedés különböző élethelyzetekben; 

kommunikáció szóban és írásban; 

− szövegolvasás; az olvasói szerep, az esztétikai magatartás gyakorlása; 

− történeti látásmód, kulturális viszonyulások gyakorlása. 

A tanítás megtervezésére, a módszertani és értékelési szemléletre vonatkozóan 

találunk a Tartalmak alegység bevezető bekezdései kínálnak néhány szempontot, és bár 

biztosítják tankönyvszerzők és a tanárok szabadságát a hatékonynak vélt egyéni 

módszertani megközelítésre, határozottan rögzítik azt a személetmódot, amely ennek 

keretéül szolgálhat: „Az iskolában az anyanyelv tanításában és tanulásában a nyelv 

funkcionális és társas szemléletének kell érvényesülnie: a figyelem a nyelv 

változatosságára és változataira irányul, nem az elszigetelt nyelvi elemekre és az elvont 

nyelvi rendszerre. Ennek az elvnek a szellemében és az életkori sajátosságoknak 

megfelelően a tanulásban és az értékelésben a szöveggel végzett gyakorlatok, műveletek 

dominálnak, nem a meghatározások, öncélú osztályozások. A szóbeliségben el kell 

fogadni, sőt bátorítani kell a tanulók saját nyelvi változatának használatát, figyelembe kell 

venni a kisebbségi nyelvhasználat sajátos helyzetét és igényeit. A köz- és irodalmi nyelvet 

az írásbeliséggel ajánlatos összekapcsolni. A nyelvi tartalmak, a nyelvtani ismeretek nem 

öncélúak, hanem funkcionális és gyakorlati szerepük van abban, hogy a helyzetnek 

megfelelő, hatékony nyelvi közlés valósuljon meg.”
6
 

A tantervek elvárása a középiskolában is, hogy „a nyelvhasználat áll a figyelem 

középpontjában: a nyelvváltozatok célszerű és igényes váltogatása a kommunikációs 

helyzetnek megfelelően. Továbbra is fontos szempont a nyelv beszélt és az írott 

változatában egyaránt a megértés (befogadás) és a szövegalkotás készségeinek fejlesztése, 

a produktív és kreatív nyelvhasználat bátorítása. A nyelvi helyességet, az érthető szép 

beszédet mindig a helyzetnek megfelelően kell megítélni és minősíteni. A kifogástalan 

helyesírás állandó és elengedhetetlen tantárgyi követelmény”. 

A fentieknek azonban némileg ellentmond, illetve nem magyarázzák az idézett 

mondatok után a következő megállapítást: „A helyesírás, az érthető beszéd és a normatív 

nyelvhasználat kérdésköre állandó didaktikai feladat” 

 

 

                                                      
6
 http://satmar.ro/web/uploads/files/9-10.pdf (2018.07.06.) 
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3.2.2. A romániai magyar nyelvi tankönyvek áttekintése, elemzése 

2005. április 25-én keltezett rendelet értelmében az oktatási minisztérium a 

kisebbségekhez tartozó diákok számára három típusú tankönyvet biztosít: az 

anyanyelvükön kidolgozott tankönyvet, a román változat fordítását (ez a magyar nyelvi 

tankönyvek esetében nem releváns), illetve az anyanyelv és irodalom tantárgyhoz 

magyarországi tankönyveket is megenged, ha az alacsony példányszám miatt nem 

megvalósítható a hazai kivitelezésük, ellenben megfelelnek az érvényes tantervnek. 

Az oktatási minisztérium szabályozása egy-egy tankönyv érvényességét négy évre 

korlátozza. Az oktatásban jelenleg használható magyar nyelvi és irodalomtankönyvek 

megírási idejét megvizsgálva (1. ábra) azonban kiderül, hogy gyakorlatilag egyetlen olyan 

magyar nyelvi és irodalomtankönyv sincs (kivéve az 5. osztályt, ott 2017-ben adtak ki új 

tankönyvet), amelyet a jelenleg érvényes tantervek alapján írtak volna.  

1. ábra: A Romániában ma is használatos tankönyvek listája (forrás: Kádár 2016: 24–25). 
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A tankönyvek nagy része az 1999-ben jóváhagyott tantervre épül, míg az 5. és 6. 

osztályosoké egy még korábbi, 1997-es tantervi változatra (5654/23.12.1997), de az 5. 

osztályosoknak 2017-ben kiadtak egy új tankönyvet is. A kimeneti vizsgák azonban a 

tantervi tartalmakat kérik számon, emiatt sok tanár nem vagy alig használ tankönyvet 

(ahogy az erdélyi tanár kollégák mesélték is, de mérvadó statisztikai felmérés erről nem 

készült tudtommal – hacsak Gáll Erika próbálkozását nem vesszük figyelembe, aki ezzel 

kapcsolatos kérdőívére csupán 17 kitöltő pedagógustól kapott visszajelzést) (i. m. 2016: 

25). 

Mivel évfolyamonként több tankönyv közül is választhatnak a pedagógusok 

Romániában a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása céljából, mélyebb elemzésre itt 

nincs lehetőség, csupán az egyes tankönyvek általános(abb) áttekintésére – a 

nyelvhasználat, a nyelvváltozatok, a nyelvjárások szempontjából (is).  

Az Orbán-tankönyvcsalád köteteit megvizsgálva megállapítható, hogy nyelvi 

témák, ismeretek egyáltalán nem kerülnek elő, kizárólag irodalmi szövegeket tartalmaznak 

a tankönyvek. Néhol ugyan ráirányítja a figyelmet egy-egy nyelvi vonatkozásra (pl. a 

Törökországi levelek kapcsán a szerző nyelvjárására, a nyelvemlékekről szólva a szinkrón 

metszetek különbözőségére stb.), de a nyelv nem mint kommunikációs eszköz vagy mint 

jelrendszer jelenik meg, csak mint az irodalmi beszéd anyaga. 

A Balázs–Benkes szerzőpáros tankönyvei a magyarországi tankönyvsorozatuk 

alapján készültek, és emiatt nagy hátrányuk, hogy koncepciójukban, témáikban, 

szövegeikben gyakorlatilag semmi sem utal arra, hogy a tankönyvek romániai magyar 

diákoknak készültek, akiknek anyanyelvváltozata nem egyezik meg a magyarországi 

diákok anyanyelvváltozatával (az államnyelv hatása és a gyakrabban előforduló 

nyelvjárásiasság miatt sem). A tankönyvekben sok táblázattal, grafikával találkozunk, 

amelyek az áttekinthetőséget segítenék, vagyis szaktudományi szempontból jól 

megalapozottak a könyvek, de kevéssé fejlesztik mégis a diákok szövegértési-

szövegalkotási kompetenciáját, nyelvérzékét. Ezeknél a tankönyveknél is érvényes az a 

megállapítás, miszerint a tankönyvekben azokra a szabályokra fektetik a legnagyobb 

hangsúlyt, amelyeket a beszélők általában nem tartanak be (Trudgill 2001: 136). 

Az Ambrus–Bodó-tankönyvek főleg az ismeretátadásra fókuszálnak. A hosszú 

ismeretközlő szövegek után csak néhány gyakorlat kapott helyet bennük, amelyek nem 

mindig szolgálják a kreativitást és a nyelvhasználat fejlődését. Ezekből a könyvekből 

viszont kitűnik (talán egyedüliként), hogy romániai magyar diákoknak íródtak: a IX. 
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osztályos tankönyv például nem csupán a témák szintjén kapcsolódik a diákok nyelvi 

valóságához (kétnyelvűség, erdélyi magyar nyelvváltozatok, nyelvi emberi jogok), hanem 

a helyesírási témakörnél is hoz hazai példaanyagot, és képviseli az additív, azaz hozzáadó 

nyelvi nevelési eszményt. Mindez annak ellenére is fontos, példaértékű, hogy szakmailag 

sok kívánnivalót hagy maga után a megvalósítás módja. 

Az V. osztályos Máthé–Szász-tankönyv (1998) nyelvi tartalmait tekintve 

gyerekbarát módon van felépítve, magyarázatai és rávezetései, a konkrét nyelvi 

szituációkra vonatkozó problémafelvetései, valamint a helyesírási kérdéskörnek a 

nyelviektől való elválasztása is mind szakmailag, mind módszertanilag dicsérendő. 

Ugyanezen szerzőpáros VI. osztályos vállalkozása már nem tudta ezt a jó példát követni, 

ugyanaz az ismeretátadó nyelvtanoktatási modell mutatkozik meg, mint a párhuzamos 

tankönyvsorozat esetében (bár kicsit magasabb színvonalon). Egyik tankönyvről sem lehet 

azonban megállapítani, hogy romániai magyar gyerekeknek készültek volna.  

Cseh Katalin VII. osztályos tankönyvében a Nyelvi ismeretek blokk első része – 

lehetőség szerint – a diákok nyelvi tapasztalatából indul ki (az egyes szituációkban 

érvényesülő nyelvhasználatukból), és a valósághoz közeli feladatokat tartalmaz. Felvet 

ezáltal olyan lehetséges szálakat, amelyek összekötik az egyéni nyelvi tapasztalatot a 

tananyaggal, a diákok így bátran meríthetnek a már meglévő, saját nyelvi-kommunikatív 

kompetenciájukból a feladatmegoldás során (vö. Vukov Raffai 2016: 89–90). Noha a 

mondattani, szószerkezettani ismereteket tartalmazó második rész a klasszikus 

nyelvtantanítás mintájára épül, mégis jellemzi ezt a világos, szakszerű nyelvezet, az 

áttekinthető tartalom és a szakmai értelemben vett precizitás. Az azonban szintén nem 

derül ki, hogy a tankönyvet romániai magyar diákoknak írták. 

Külön kiemelendő a 2017-ben, az 5. osztályosok számára kiadott, Bartalis Boróka, 

Köllő Zsófia, Orbán Zsuzsa-Lilla, Pápai Barna, Szőcs Hedviga és Tamás Adél által 

készített új magyar nyelvi és irodalomtankönyv, amelynek nagy előnye, hogy korszerű, 

gyakorlatorientált, feladatközpontú (nem az ismeretátadás, a lexikális tudás bővítése a 

legfőbb cél), kompetenciaalapú megközelítésre épít, továbbá integráltan tartalmazza a 

magyar nyelv, az irodalom és a kommunikáció oktatását. A tankönyv nagy teret szentel 

annak is, hogy bemutassa a diákoknak, milyen beszédhelyzetekben milyen szókincset 

mozgósítunk, milyen kifejezéseket használunk. A tankönyv elsősorban beszélni, 

kommunikálni tanít meg, míg Magyarországon és Szlovákiában a nyelvészeti szempont 

sokkal erősebb a tankönyvekben. 
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 A fentiek alapján láthatjuk, hogy a tantervi reform a leglényegesebb változása, azaz 

a funkcionális nyelvszemléletre való áttérés a legtöbb tankönyvben a gyakorlat szintjén 

nem valósult meg, hiába lehet évfolyamonként két tankönyvcsaládból is válogatni. 

Különböző segédkönyvek, munkafüzetek, feladatgyűjtemények közül azonban lehet 

válogatni. Ezek közül Kádár Edit Feladatbankja (megjelent az I. és a II. kötet) nagy 

segítség lehet a magyartanároknak Romániában. A könyv tanári segédanyag és munkafüzet 

egyben, de elsősorban a tanár számára mutatja be egy-egy tantervi tartalom lehetséges 

feldolgozási módját, amelynél a cél nem az ismeretátadás, hanem elsősorban a nyelvérzék, 

a nyelvi megformálásra való érzékenység fejlesztése. A szerzők a feladatok felvezetőjében 

a tanár számára leírják, hogy az adott feladatsorral mit akarnak megmutatni a nyelv 

működéséből, honnan hová akarják eljuttatni a diákot, milyen lépéseken keresztül, és 

útközben mi(ke)t akarnak felfedeztetni, megtapasztaltatni, reflektálttá tenni stb., 

javaslatokat tesznek az adott feladathoz társítható munkaformákra és módszerekre, illetve 

ahol erre mód van, a differenciálás lehetőségeire is kitérnek. A feladatok azonban 

munkafüzeti feladatokként is megállnák a helyüket. A segédanyag a konstruktivista 

pedagógia tanulásfelfogásához kapcsolódik, mely szerint a tanulás aktív folyamat: a tanuló 

a már meglévő és kognitív (megismerő) rendszerekbe rendezett ismeretei segítségével 

értelmezi az új információt. Vagyis ebben a folyamatban alapvető szerepet játszanak a 

korábban megszerzett ismeretek, a diákok saját anyanyelvhasználata. 

 Az is azt támasztja alá, hogy a diákok nyelvhasználatára épít a tankönyv, ahogyan 

az I. kötet előszava a nyelvjárásokról nyilatkozik: „A nyelvi nevelés ne hallgassa el a 

variabilitást (változás és változatok léte), amely a nyelvek alapvető tulajdonsága (és 

amelyet a rendszerközpontú nyelvtanok nem tudnak kezelni). Világossá kell tennie, hogy a 

nyilvános megszólalásokban és főképp az írott szövegekben alkalmazott, kiemelt 

nyelvváltozat (az ún. sztenderd) rendszere nem egyenlő »a« magyar nyelvvel, hiszen egyéb 

nyelvváltozatok is élnek, és ezeket bizonyos kommunikációs helyzetekben természetes 

módon használjuk. A romániai magyar gyermekek például olyan kétnyelvű 

beszélőközösségben élnek, amelyben anyanyelvváltozatként (régiótól függetlenül) egy, a 

többségi nyelv hatását is mutató nyelvváltozatot sajátítanak el, amely nem egyezik a 

magyarországi sztenderddel” (Kádár 2017: 6–7). A segédanyag egyértelműen a hozzáadó 

anyanyelvi nevelés mellett foglal állást a felcserélővel szemben, rámutat a kódváltás 

fontosságára. Felhívja a figyelmet arra, hogy a nyelv is része a diák identitásának, és ha 

helytelennek/magyartalannak stb. minősítjük egy diák nyelvváltozatát (legyen az egy 
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területi nyelvváltozat, egy kontaktusváltozat stb.), akkor az identitását is 

megkérdőjelezzük, hiszen ezt a változatot a szüleitől, közösségétől tanulta, az így teremtett 

belső konfliktus egyik lehetséges feloldása pedig a „nem jól beszélt” nyelvből való 

kivonulás (i. m. 7). Érdekességként megemlítendő, hogy jó pár hanganyag is megjelenik a 

könyvben, több közülük pedig nyelvjárási szöveg. 

 A négy kötetre tervezett sorozat második kötete 2018 szeptemberében jelent meg, 

és részben az első kötet témáit viszi tovább, részben új területekre vezet. Témaköreit 

tekintve leginkább azt fedi le, amit a tanterv a VI. osztályhoz rendel (Kádár 2018: 12). 

 Azok a tankönyvek tudják legjobban betölteni a szerepüket a magyar nyelvi órákon, 

amelyek célja a szövegértési és szövegalkotási képesség, a tudatos nyelvhasználat 

fejlesztése. Fontos, hogy a tankönyvek abból induljanak ki, a diákok, akik használni fogják 

azokat, már tudnak beszélni, már használják a nyelvüket valamilyen módon. Célszerű erre 

az előzetes, belső nyelvi tudásra építeni és ebből kiindulni a feladatok kapcsán. A cél a 

tudatos nyelvhasználat fejlesztése legyen, mert a tudatos használó mindig tisztában van 

azzal, hogy a nyelv milyen formát ölt egy-egy adott kontextusban. 

 

3.3. Segédkönyvek a nyelvjárások tanításához 

A magyar nyelvterületen még mindig sokan lenézik a népi kultúra és a tájnyelv 

hagyományait, kigúnyolják, ósdinak tekintik őket. Éppen ezért nagyon fontos lenne egy 

szélesebb körű szemléleti változás a nyelvjárások, a népi kultúra megítélését illetően. Nem 

reménytelen a helyzet, hiszen az utóbbi időben kedvező előjelek is vannak (a népzene, a 

néptánc, a népművészet reneszánszát éli, sikeres táncházmozgalmakról számolhatunk be, 

megújult a „Felszállott a páva” c. verseny), de szüksége van a társadalomnak további 

kezdeményezésekre is.  

Vannak olyan szülők, akik Szlovákiában (is) magyarként államnyelvi iskolába 

íratják a gyermekeiket. Közülük néhányan azért döntenek így a tapasztalataim alapján, 

mert a versenyképesebb tudás megszerzésében bíznak. A felvidéki (illetve általában a 

határon túli) magyar oktatás hitelessége, presztízse nagymértékben függ attól, milyen 

szintű képzést nyújtanak intézményeink. A magyar tannyelvű iskola csak akkor lehet 

vonzó és sikeres, ha a tudás, amit közvetít, hasznos, a tanítás pedig magas színvonalú és 

hatékony. Az anyanyelvi nevelés hatékonyságát növelheti a korszerű, gyakorlatorientált 

(tan)könyvek használata is az iskolában. 
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Bár a 21. században megváltoztak az eredményes és sikeres iskolai neveléssel 

szembeni elvárások, sajnálatos módon kevés az olyan újabban megjelent szakpedagógiai 

munka, amely korszerű elvek megfogalmazásával és a mai gyermek igényeihez is igazodó 

új eljárásokkal, konkrét gyakorlatsorokkal segíti a magyartanárok munkáját a nyelvjárási 

kérdések tekintetében (Guttmann 2003: 282−5, Beregszászi 2012, Parapatics 2011, 2018). 

A dialektológia azonban már számos nyelvi adatot szolgáltat, ha pedagógusként forrást 

keresünk feladatokhoz, gyűjtőmunkához, projektmunkához, hiszen használhatjuk a 

témakör kibontásához a nyelvjárási monográfiákat, A magyar nyelvjárások atlaszát, a 

regionális atlaszokat, az Új magyar tájszótárt és a kisebb, illetve regionális tájszótárakat is, 

és ezek segítségével készíthetünk mi magunk is feladatokat az órákra.  

Az alábbiakban néhány hasonló tematikájú kiadvány kerül bemutatásra (a teljesség 

igénye nélkül), amelyek közös célja: felkelteni a 21. századi ember érdeklődését a még ma 

is élő tájnyelvekkel kapcsolatban, megismerni azok sajátos szókincsét, bővíteni 

látókörünket, és elterjeszteni a pozitív szociolingvisztikai szemléletmódot. A könyveket 

jellemzi egy bizonyos szintű heterogenitás is, hiszen mindegyik más-más szempontból 

vizsgálja a tájnyelvet, mindegyikből mást-mást tudhatunk meg a nyelvjárásokról, így a 

diákok (és a pedagógusok is) több fronton találkozhatnak, foglalkozhatnak a nyelvi 

sokszínűséggel, melyet a tantervek hangsúlyoznak. (Egy részük ismertetését l. Danczi 

2015, Kocsis 2016, Parapatics 2016a.) 

Az ismeretterjesztő kiadványok, illetve a feladatgyűjtemény hasznosak lehetnek 

a közoktatásban dolgozók számára is, hiszen érthetően foglalják össze a témával 

kapcsolatos azon ismereteket, amelyekre minden pedagógusnak – szaktól függetlenül – 

szüksége van ahhoz, hogy helytálló és korszerű tudás közvetítésével csökkentsék 

a nyelvjárási hátterű megbélyegzés mértékét a felnövekvő generációk nevelésében, 

továbbá hogy ők maguk is e tudás birtokában értékeljék tanulóik nyelvhasználatát. Bár az 

ezredforduló óta több hasonló jellegű kiadvány született, a tapasztalatok és a kutatási 

eredmények azt mutatják, egyelőre kevéssé gyakoroltak hatást a közoktatásra (Parapatics 

2016a). 

Ha nincs megfelelően kifejtve a nyelvjárási tananyag a tankönyv(ek)ben, 

amely(ek)ből tanítani kényszerülünk, elővehetjük Cs. Nagy Lajos és N. Császi Ildikó 

Magyar nyelvjárások című könyvét, amely biztosan a segítségünkre lesz. És bár ebben a 

könyvben feladatokat nem fogunk találni, Parapatics Andrea munkafüzetében kereshetünk 
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olyan jó gyakorlatokat, amelyekkel közelebb hozhatjuk diákjainknak a nyelvjárási 

témakört az anyanyelvi órákon is.  

2015-ben jelent meg Cs. Nagy Lajos és N. Császi Ildikó könyve Magyar 

nyelvjárások címmel. A kötet tudományos igénnyel, mégis közérthetően és áttekinthető 

terjedelemben ad tájékoztatást a dialektológia legfontosabb területeiről.  

A könyv nagy erénye, hogy a szerzőpáros nem csak dialektológusként, de 

pedagógusként is dolgozott a könyvön. Kiválóan használható ugyanis a kötet tankönyvként 

a dialektológia témakörében. Ez a kötet befogadható méretű, közérthető, lényegretörő, sok 

szemléltető térképet tartalmaz. Minden vizsgált nyelvi jelenséghez, minden említett 

dialektológiai információhoz, érdekességhez térképet rendel, ezáltal teszi életszerűvé, 

áttekinthetővé és érthetővé a szöveget. A szerzők jó érzékkel egyszerűsítenek; annyit 

közölnek, amennyi az a szélesebb közönség számára is befogadható.  

A kötet harminc nyelvjárási szöveget is közöl, amelyeket laikusok és ezáltal diákok 

is könnyen olvashatnak, hiszen elmaradtak belőlük az ejtésváltozatokat jelölő mellékjelek, 

a beszédbeli megakadások, jelölték viszont az önálló funkciójú hangokat (fonémákat), a 

szavak hangalakváltozatait.  

A könyv három nagyobb egységre tagolódik. Az első általános bevezető 

információkat tartalmaz a nyelvjárástanról, a nyelvjárási beszédmód és az egyéb 

beszédmódok viszonyairól, illetve – az egyes nyelvi szintek szerinti bontásban – bemutatja 

a nyelvjárási jelenségeket, azok legfontosabb jellemzőit. Ezekre példákat is találunk. A 

második rész a nyelvjárási beszédmódok területi különbségeinek kérdéseit boncolgatja, az 

utolsó két fejezet pedig a nyelvjárási gyűjtés kérdéseivel, illetve az adatfeldolgozás 

módszereivel és ehhez kapcsolódva a számítástechnika és a dialektológia kapcsolatával 

foglalkozik. 

A mondattani rész számos olyan jelenséget tárgyal, amelyek a közvélekedésben 

igen erősen stigmatizáltak: ilyen például az északkeleti területeken és a palócban a többes  

számú alany melletti egyes számú állítmány (Gyorsan elmúlt az ünnepek, a földjeim az 

erdő mellett van); a nyugati palócban egyalakú határozott névelő (a asztal, a iskola) (Cs. 

Nagy – N. Császi 2015: 51).  Ezeknek a nyelvi jelenségnek a felsorolása, bemutatása 

elgondolkodtathatja a javítás, az értékelés kérdéseit illetően is a pedagógusokat. 

N. Császi Ildikó és Cs. Nagy Lajos könyve jól használható kézikönyv mind a 

pedagógusoknak, mind a középiskolásoknak (vagy akár az egyetemistáknak). 
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2018-ban látott napvilágot Parapatics Andrea Nyelvjárástani munkafüzete, ami 

hiánypótló kiadvány Magyarországon (de akár a határon túl is). A munkafüzet feladatokat 

tartalmaz a magyar nyelv területi változatosságának megismeréséhez. „A kiadvány a 

nyelvjárástani ismeretek tanításához kínál eltérő nehézségű, változatos, nemcsak 

szókincsbővítő, hanem aktuális elméleti ismereteket átadó és különböző 

kompetenciaterületeket fejlesztő gyakorlatokat is a felső tagozatos, illetve középiskolai 

tanulók számára” (Parapatics 2018: 4). A diákok a feladatok megoldása közben 

bepillantást is nyerhetnek a hagyományos paraszti világba (eszközök, ételek, 

munkafolyamatok, tulajdonságok stb.). A munkafüzet negatív élmények nélkül próbálja 

rávezetni a tanulókat a regionális eredetű helyesírási hibák csökkentésére. A feladatok egy 

része a már említett Kis magyar tájszótár című kiadványhoz készült. A sokszínű, játékos 

gyakorlatok között találunk szövegközpontúakat, tájszavakra vonatkozóakat, illetve 

helyesírással foglalkozóakat, de megjelennek szótárhasználatra épülő feladatok is. 

Előnyként említendő, hogy a zárt végű feladatok megoldása a munkafüzet végén 

megtalálható, így tantermi és önálló munkára egyaránt alkalmas.  

Az Új magyar tájszótár kötetei mellett/helyett sokkal vonzóbbak lehetnek a diákok 

számára azok a szótárak, amelyek vagy egy kisebb régió tájszavait foglalják magukba, 

vagy a tájszavak összességének csak egy részét, így a terjedelmük nem riasztja el őket 

azonnal. Ezekkel a kevésbé terjedelmes kiadványokkal is nagyon jól lehet dolgozni az 

órákon, ráadásul könnyebben is mozgathatóak, mint a vaskosabb szótárak. Érdemes tehát 

bevinni az anyanyelvi órákra a Kiss Gábor és Bató Margit szerkesztette Tájszavak című 

gyűjteményt (2012) vagy a Kiss Gábor szerkesztette Kis magyar tájszótárt (2014), de 

akármelyik helyi szótár is sok érdekességet tartogat a tanulóknak. 

A Kiss Gábor és Bató Margit szerkesztette Tájszavak című gyűjtemény (2012) 

ismeretterjesztő céllal készült, a Mutató A magyar nyelvjárások atlasza I–VI. kötetéhez c. 

munkából kiindulva. A gyűjtemény A magyar nyelvjárások atlasza 1162 térképlapjának 

956 lapjáról 13 590 adatot tartalmaz. Az adatok között nemcsak tájszavak vannak (pl. 

fentőkarika, ponyinka), hanem tájnyelvben használatos szóalakok is (pl. bírónott, ökrökék). 

Egy címszóhoz átlagosan 13-14 tájnyelvi adat tartozik. A kiadványból kimaradtak annak a 

206 térképlapnak az adatai, melyek csak hangtani információval szolgálnak, és nem 

tartalmaznak szókészletbeli (lexikai) és toldalékolási (morfológiai) variánsokat. 

A Mutató célja az volt, hogy segítségével megtudja az Atlasz használója, hogy egy 

adott tájszó, szóalak melyik címszó térképlapján található. A Tájszavak c. gyűjtemény a 
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Mutató alapján készült, amelynek anyagát digitális formába öntötték, majd 

„megfordították”, és rendezték a térképlapok számai szerint, azaz az egyes térképlapokhoz 

tartozó tájszavakat összegyűjtötték. Míg a Mutatóban például az ábécé más-más helyén 

található a murok, a sárgarépa és a répa kifejezés, addig a bemutatott gyűjteményben egy 

helyre kerültek: a 413. térkép, azaz a sárgarépa címszó alá. (Az anyagot tehát nem a 

térképlapok számozási sorrendjében közölték, hanem az egyes térképlapok címszavait 

betűrendbe szedve adták közre.)  

Az Atlaszban sok helyen megjelentek magyarázó ábrák is a címszavak mellett, 

melyeket a bemutatott gyűjteményben is megtalálhatunk, az ábrák pedig sokkal közelebb 

hozzák az egyes szavakat, jelentésüket a diákokhoz. Ha ugyanaz az ábra több címszóhoz is 

illusztrációul szolgál (pl. járom, eke, szekéroldal), „Lásd” szóval jelzik az olvasónak a 

helyet, ahol szemléltetve van az adott címszó, így a tanulók maguk is jól tudnak 

tájékozódni a kiadványban. Ha a térképlapok közül is be tudunk vinni párat az óráinkra, 

talán még jobban megjegyzik a diákok a szavakat, amelyekkel saját maguk tudnak 

foglalkozni a kiadványok segítségével.   

A Tájszavak című gyűjtemény a benne közölt kifejezésekkel, rajzokkal bizonyos 

mértékben ismerteti is a letűnt paraszti, falusi világot, illetve bemutatja, hogy egy-egy 

köznyelvi szónak milyen tájnyelvi változatai élnek még akár ma is nyelvünkben. A 

kiadvány célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az Atlasz gazdag anyagára, és kedvet 

ébresszen akár a tanulóinkban is a táj- és népnyelv, a nyelvjárások kutatásához, 

megőrzéséhez.  

A Kiss Gábor szerkesztette Kis magyar tájszótár 2014-ben jelent meg a Tinta 

Könyvkiadó Az ékesszólás kiskönyvtára sorozatában. 5825 népies és tájnyelvi szót, azok 

magyarázatát tartalmazza. A szerkesztőt saját emlékei ihlették meg, szívesen idézi fel a 

nagyszülei által használt palóc nyelvjárást ma is, ahogy talán azok a diákok is saját 

nyelvjárásuk kifejezéseit, kikkel az órákon találkozunk. Ha találkoznak efféle motivációval 

egy-egy kiadvány kapcsán, talán saját maguk is fontolóra veszik, hogy belefogjanak 

valami hasonlóba.  

A 19. század óta több tájszótár foglalta magába a teljes magyar nyelvterület ismert 

tájszavait (2010-ben jelent meg pl. az Új magyar tájszótár utolsó, ötödik kötete), de mind a 

mai napig újabb és újabb regionális tájszótárak születnek, amelyek egy-egy tájegység vagy 

település saját(os) szavait veszik számba. 
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A Kis magyar tájszótárhoz 21 regionális és általános magyar tájszótárból, illetve 2 

értelmező szótárból (A magyar nyelv értelmező szótára, Magyar értelmező kéziszótár) 

gyűjtötték ki a szerkesztők a tájnyelvi szóadatokat. Az értelmező szótárak az értelmezett 

szavakat szak- és stílusminősítésekkel látták el, és ez alapján a szótár-összeállítók a népies 

és tájnyelvi minősítéssel megjelölt szavakat gyűjtötték ki és dolgozták fel. Munkájuk során 

azt tapasztalták, hogy a tájszótárak anyagát jól kiegészítik ezek az értelmező szótárakból 

kigyűjtött szavak. A feldolgozandó tájszótárakat az alapján választották ki, hogy lefedjék a 

Kárpát-medencei magyar nyelvterület jelentős részét. Nagy figyelmet fordítottak arra is, 

hogy a kiválogatott szavak között éppúgy legyenek alaki tájszavak, mint jelentésbeliek és 

valódiak, így a tanulók saját maguk kereshetnek példákat akár az órán, akár házi 

feladatként a könyvtárban az egyes kategóriákra a nyelvjárási témakör boncolgatásánál.  

A forrásszótárak tanulmányozása közben a munkatársak szubjektív módon 

válogatták ki a feldolgozni kívánt címszavakat. A válogatás fő szempontja az volt, hogy a 

kijelölt címszavak kapcsolódjanak valamilyen formában az utóbbi évtizedekben eltűnt 

paraszti világhoz, életvitelhez, vagy annak jellegzetes tárgyát, használati eszközét vagy 

valamely tipikus tevékenységét jelöljék. A kigyűjtött tájszavakat az eredeti forrásban 

ellátott szómagyarázatokkal együtt egy digitális adatbázisban gyűjtötték össze, majd 

később, a gyűjtemény összefésülése után az azonos címszavak szócikkei, magyarázatai 

összevonódtak, s ezáltal kialakult a címszó egyesített jelentésstruktúrája. A szerkesztés 

során a forrásjelölések megőrződtek, mindegyik szócikk végén megtalálhatóak.  

A szótár jelölésrendszere egyértelmű és logikus, könnyen kezelhető akár általános 

iskolások számára is. A szócikkek végén a források rövidítésekkel szögletes zárójelben 

vannak feltüntetve.  

A szótárban 87 utalószót is talál az olvasó, amelyeket akkor alkalmaztak, ha két 

különböző címszónak ugyanaz volt a jelentése. A tájszótár 5825 címszavához 7540 

jelentésmegadás lett kidolgozva, továbbá 40 szemléltető ábra segít abban, hogy vizuális 

módon is megjelenjen egy-egy tájszó denotátuma az olvasó szeme előtt. Szófajok szerint 

3730 főnév, 1258 ige és 571 melléknév található a szótári anyagban, és bár a többi szófaj 

nem jelenik meg ilyen mértékben, mindegyikre van példa a szavak között.  

A Kis magyar tájszótár tudományos igényességgel megszerkesztett ismeretterjesztő 

munka. A szótár nagy előnye, hogy több nyelvjárási terület tájszavait egybeszerkesztve 

tárja elénk úgy, hogy a forrásszótárakban visszakereshetők az egyes kifejezések. 

Használatával bővülhet a diákok szókincse, tágulhat világszemléletük. A szerkesztők 
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szándéka a szótár összeállításával az is volt, hogy inspiráljanak újabb vállalkozókat további 

tájszógyűjtemények összeállítására, így hát tegyük lehetővé, hogy diákjaink 

megismerkedjenek e kiadvánnyal, illetve a hozzá fűződő motivációval. 

Ha mélyebben és különböző kooperatív módszerekkel is szívesen foglalkoznánk a 

nyelvjárásokkal, segítségünkre lehetnek ebben a különböző tanulmánykötetek, amelyekben 

több szerző írásai találhatjuk meg. Ezen írások kivétel nélkül mind kötődnek a 

nyelvjárásokhoz, de más megközelítésmódokkal találkozhatunk bennük. A kerekasztal 

módszer alkalmas lehet arra, hogy az asztal körül ülő 4-5 diák külön-külön kapjon egy-egy 

tanulmányt az egyes kötetekből, amelyet önállóan feldolgoznak, majd megosztják 

egymással a tapasztalataikat, az olvasottakat, az új ismereteket. Hasonló módszerek 

kipróbálásához ajánlható Pesti János tanulmánykötete, illetve az Élő tájnyelvek című kötet 

is. 

Pesti János Pais Dezső-díjas nyelvész, helytörténész, a Pécsi Tudományegyetem 

nyugalmazott tanára. Több kutatása során megfordult Hosszúhetényben. A Hosszúhetényi 

Honismereti Füzetek kiadványsorozatban jelent meg az a Hosszúhetényi szótár is, amibe 

az adatokat Dallos Nándorral együtt gyűjtötte. A 2014-ben megjelent Hosszúhetény nyelvi 

kincseiről c. kötet 7. a sorozatban. Tudományos értékű írásaiból kitűnik – ahogy korábbi 

munkáiból is –, hogy a szerző nemcsak saját területén van otthon, hanem jártas a néprajz, a 

népművészet és a zene világában is, így akár a zenei nevelés keretein belül is használhatjuk 

kiadványait.  

Hosszúhetény 2015-ben ünnepelte fennállásának (első említésének) 1000. 

évfordulóját. Az ünnepi előkészületek részeként jelent meg ez a tanulmánykötet is. A 

község nyelvi értékei a tárgyiak mellett – mint pl. a Hármas-hegy, a vízimalmok vagy a 

tájház – kevésbé tűnnek fel a mindennapi életben, bár nem kevésbé fontosak. Ezekre hívja 

fel Pesti az olvasók figyelmét a most készült kiadványban. A nyelvi anyagnak (pl. tájszók, 

folklór szövegek, hely- és személynevek) számtalan nyelvjárási vonatkozása van. A 

komplexitásra való törekvést mutatja, hogy az egyes kérdéskörök átfogó vizsgálata során a 

helytörténeti, névtani és dialektológiai szempontokra egyaránt figyelt a szerző. 

A megjelent tanulmányok tartalmukban szorosan összefüggenek, de külön-külön is 

kerek egésznek tekinthetők. Elsőként a Hetény helységnév etimológiájáról olvashat az 

érdeklődő, majd a tágabb környezet helyneveivel, azok névtani, helytörténeti 

magyarázataival ismertet meg bennünket a szerző. Egy következő fejezetben Pesti 

nyelvföldrajzi adatokkal, helynevekkel bizonyítja, hogy az Árpád-korban Hosszúhetény és 
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az Ormánság magyar etnikuma között szoros lehetett a kapcsolat, de ez később 

megszakadt. 

Pesti rendszerezi az előtte gyűjtők munkáit a múlt század 30-as, 40-es éveiből, az 

egyes témák után pedig részletes forrásmegjelölést ad. A régebbi kiadványokhoz ma már 

nehéz hozzájutni, ezért is foglalja össze a szerző a hosszúhetényi folklór tanulságait.  

A hosszúhetényi személynevek közül Pesti – korlátozott számú forrás 

szórványadatai alapján – az ún. „történelmi” családnevek eredetével foglalkozik.  

Egy másik fejezetben a népdalok nyelvi, nyelvjárási és prozódiai tanulságait 

fogalmazza meg a szerző, és választ ad arra is, hogy a beszéddallam miként határozza meg 

a rá épülő énekdallamot. Ebben a témában újító jellegű a mű, hiszen eddig sem a 

nyelvészek, sem a népzenekutatók nem foglalkoztak ezzel ilyen komplexen.  

Hasznos adalék, hogy Pesti a nyelvészetben kevésbé járatos olvasóknak összeállít a 

kötet végén egy szólistát a kiadványban megjelent idegen szavakból és azok 

magyarázatából.  

A könyv kielégíti a tudományos érdeklődésű olvasókat is, de helytörténeti forrásul 

is szolgál, ezenkívül pedig számos ismerethez juttatja nemcsak a hosszúhetényieket, de 

bárkit, aki érdeklődik közös múltunk és kulturális örökségünk iránt, így tehát akár 

diákjainkat is.  

Míg a régi felvételekről a néptáncok és a népdalok is viszonylag jól 

rekonstruálhatók és megtanulhatók, addig egy kihalt nyelvjárás újjáélesztése reménytelen 

vállalkozás lenne. Az Élő tájnyelvek című kötet (Balázs Géza – Juhász Dezső – Zelliger 

Erzsébet szerk. 2014) tanulmányainak írói is arra hívják fel a figyelmet, hogy érdemes 

lenne vigyázni a nyelvjárásainkra, nem hagyni, hogy a múltba merüljenek, hanem 

funkciójukat szem előtt tartva használni és továbbadni azokat, mert elvesztésükkel helyi és 

nemzeti kultúránk is szegényedne. Visszafordíthatatlan azonban a társadalom és az 

életforma gyors átalakulása, és így kikerülhetetlen, hogy a kisközösségek nyelve, 

szókincse is látványosan változzon. Egyes nyelvi elemek a kihalás szélén állnak (pl. a régi 

szakmák, a hagyományos állattenyésztés, a háztartás speciális szavai, a települések népi 

helynevei). Annak érdekében, hogy megmaradjanak összegyűjtve, dokumentálva, hogy 

később is hozzáférhetőek legyenek a kutatók és az utókor érdeklődői számára, sokkal több 

nyelvészre, néprajzkutatóra vagy helytörténészre lenne szükség. Így azonban meg kell 

elégednünk kisebb-nagyobb mintavételekkel. 
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Ebben a helyzetben jött a javaslat, hogy az Anyanyelvápolók Szövetsége a Magyar 

Nyelvtudományi Társasággal és fő szponzorként az Emberi Erőforrások Minisztériumával 

együtt írja ki éves pályázatát „Élő tájnyelveink. A magyar nyelv táji gazdagsága” címmel. 

A beérkezett közel 40 pályamű részleteiből született meg a kötet. 

A válogatott pályaművekből sugárzik a szülőföld iránti szeretet, a szülők és a 

nagyszülők ízes beszédének, nyelvjárásának tisztelete, nagyrabecsülése, így megfelelő 

példát nyújthatnak az iskoláskorúaknak is, arra serkentve őket, hogy bátran használják 

nyelvjárásainkat.  

Bella Éva révén a Győr-Moson-Sopron megyei Iván település nyelvjárásának 

archaikus és neológ változóival ismerkedhet meg az olvasó (11–19). Bincze Diána 

kutatásából kiderült, hogy Jánosházán a valódi tájszók, mint a bubol, pöcsmácsik, 

buburcsíkos, cikog a mai fiataloknak már többnyire ismeretlenek (21–29). Both Csaba 

Attila beszámol arról, hogy a fej egyes részeinek milyen megnevezései élnek még ma is a 

romániai magyar nyelvjárásokban (31–39). Dénes Ágota a Veszprém megyei Csögle 

nyelvjárásáról ír nagyrészt spontán beszélgetések alapján (41–56). A 85 éves Durucz 

Istvánné, aki a nyíregyházi beszédművelő tanári kör vezetője, egy kis kóstolót ad 

pályaművében a szülőföldjén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében használatos tájszavakból 

(57–75). Gazdag Vilmos a kárpátaljai nyelvjárásokba beszűrődő keleti szláv 

kölcsönszókról tájékoztatja az olvasót (77–85). Gion Kata egyetemi hallgató 

tanulmányában összehasonlítja a szerémségi Maradék nyelvjárását friss felvételek alapján 

Penavin Olga 1972-es A szerémségi magyar szigetek nyelve c. regionális atlaszában 

foglaltakkal (87–98). Hegedűs János 1952 óta gyűjtötte szülővárosa, Dunaföldvár 

nyelvjárási adatait pusztán érdeklődésből, és a 60 év alatt összegyűjtött adatokból készített 

egy saját dunaföldvári tájszótárt (97–100). Horváth József 1987-től kezdett összeállítani 

egy ma már 1200 szót tartalmazó szószedetet és szólásgyűjteményt a Csurgón és 

környékén használatos tájszavakból (101–109). Iványi Tibor Bakonyalja nyelvjárási 

sajátosságairól mesél (111–119). Kiss Kálmán a szamosháti tájnyelv hangrendszerének 

jellegzetes vonásait szemlélteti példákkal a pályaművében közreadott helynévanyagban 

(121–129). Kovács Lehel István a hétfalusi magyarok tájnyelvéről, annak használatáról 

számol be egy 2010-2013 közötti felmérés alapján (131–139). Krizsai Fruzsina és Tücsök 

Dorottya egyetemi hallgatók a dél-erdélyi nyelvszigeteket vizsgálták több szempont 

alapján (nem, nemzedék, etnikai hovatartozás, nemzet, csoport- vagy rétegidentitás, 

foglalkozás) (141–148). Lőrincz József nyugdíjas magyartanár Székelydálya helyi 
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nyelvjárásának állapotába enged bepillantást a 20-21. század fordulóján helyenként maga 

is nyelvjárást használva írás közben (149–156). Marsovszki Viktória történeteket mesél el 

pályaművében mindszenti és Mindszentről származó 33 adatközlője segítségével, akik a 

disznóvágástól kezdve a gyermekek születésén keresztül az utazásig sok mindenről 

beszámoltak saját ö-ző nyelvjárásukban (157–167). Parapatics Andrea tanulmányában 

hangsúlyozza, hogy a nyelvjárásokkal kapcsolatos pozitív attitűd kialakítása már az 

iskolában egyre sürgetőbb feladat társadalmi szempontból is (169–179). Szilvási Csaba 

pályamunkájában a Tisza- és Szamoshát nyelvével foglalkozik, ezen belül a 

magánhangzókra tér ki a szatmári nyelvhasználatban.  

Látható, hogy többen szülőföldjük iránti szeretetből, tiszteletből, a hagyományok 

megőrzése érdekében fogtak neki a munkához, a gyűjtéshez időt és energiát nem sajnálva.  

A tanulmányokból kiindulva mi is szervezhetünk diákjainkkal egy nagyobb projektet, ahol 

hasonló célkitűzésekkel próbálunk anyagot gyűjteni a helyi nyelvjárások körében: lehet, 

hogy valaki az adott település egyes tájegységneveit vizsgálná meg nyelvjárási 

szempontból, míg mások szívesen kérdeznék meg idősebb rokonaikat a régi hagyományok 

kapcsán, és talán lenne olyan is, aki elég céltudatos lenne ahhoz, hogy megnézze társai 

írásbeli szövegeit, és a térség nyelvjárásából fakadó hibalehetőségekről számoljon be a 

többieknek a kutatása tapasztalatai alapján. A szerzők között az említett kötetnél nem a 

nyelvészek vannak többségben, mégis olyan értékes pályaművek ezek, amelyek 

elolvasásával akár a szakember, a kutató, akár a laikus ösztönzést kap arra, hogy őrizze, 

használja a táji nyelvváltozatokat, és talán foglalkozzon vele más szinten is. Talán 

remélhető, hogy rendszeresebbé válik tájnyelvi értékeink gyűjtése kis- és 

nagyközösségeinkben. 

A vidéki diákok nagy része nem a saját nyelvjárása mellé tanulja meg a köznyelvet, 

hanem helyette. Már az iskolában a tanítók és a tanárok elkezdik a tanulóikban a 

nyelvjárásokat visszaszorítani, hiszen a hozzáadó attitűd helyett a felcserélőre nevelik a 

gyerekeket. Így azt sugallják a diákoknak, hogy a tájnyelvek alárendeltebbek a 

köznyelvhez képest. A fent bemutatott kiadványok nagyszerűen alkalmazhatók az iskolai 

anyanyelvi nevelésben is. A tájszótárak segítségével tanulóink szótárhasználati szokásait is 

fejleszthetjük, megismertethetjük általuk A magyar nyelvjárások atlaszát, az Új magyar 

tájszótárt és más regionális tájszótárakat, segítségükkel akár saját tájszójegyzékeket is 

készíttethetünk a diákokkal. Az Élő tájnyelvek c. kötetben megtalálható pályaművek olyan 

stílusban íródtak, hogy azokat az általános iskolába is bevihetjük az anyanyelvi órákra (de 
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akár osztályfőnöki órákra is), hogy különböző szövegfeldolgozási módszerek segítségével 

foglalják össze a tanulók, hogy mit tudtak meg az egyes cikkekből. Az új generációval 

megszerettetni, elfogadtatni és megőriztetni a nyelvi kincseinket legalább akkora 

felelősség, mint hogy mi magunk is a hordozói, használói és őrzői maradjunk. 

 

3.4.  Összegzés 

Az iskola és a magyartanár fontos feladata a köznyelv közvetítése és elsajátíttatása a 

diákokkal, viszont a megnyugtató és egyben eredményes megoldás az lenne, ha ezt a 

feladatot úgy végezné el, hogy figyelembe véve a tanulók nyelvjárási hátterét a 

funkcionális-szituatív kettősnyelvűség alapján tanítaná a köznyelvet (Posgay 2007: 213), és 

ebben segítségére lennének a tankönyvek is, amelyeket használni tud a tanórákon (a 

magyarországi magyar nyelvi tankönyvekben a nyelvjárások megjelenését Streli Zita 

Ágnes vizsgálta, Streli 2009). A köznyelv és a nyelvjárások kapcsolatát a két 

nyelvváltozathoz kötődő speciális szerepkörmegoszlásként célravezető láttatni.  

Hasznos lenne a nyelvi tudatosságra és a nyelvi reflexivitásra nevelni a diákokat, de a 

szlovákiai magyar nyelvi tankönyvek még nem tudnak ebben megfelelő mértékben 

segíteni, ezért nagyon fontos a pedagógus megfelelő kompetenciája is e téren. Az új 

tankönyvek anyaga a dialektológia eredményeinek és szemléletmódjának érvényesítése 

szempontjából csak néhány tekintetben jelent előbbre lépést a korábbi tankönyvhöz képest. 

Nem hatják át a tankönyvek szemléletmódját a korszerű alaptézisek, ha néhol meg is 

jelennek bennük. Még mindig a standardot tekintik a „követendő nyelvi eszménynek” 

(ugyanakkor alapvetően nem baj, ha megmondják, hogy mely színtereken és alkalmakkor 

ajánlott), bár megemlítik, hogy „a normarendszer egysége viszonylagos” (Uzonyi Kiss – 

Csicsay 2012: 64–65). Hiányoznak a sokszínű, kreatív gyakorlatok, a példaszövegek. 

Ha általánosságban nézzük a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz kapcsolódó 

segédanyagokat Romániában, azt látjuk, hogy a tankönyvek egy részében nyelvi, 

szerkesztési és helyesírási hibák is találhatók, és gyakran nem azt célozzák, hogy segítsék 

az oktatási folyamatot, hanem a vizsgákra próbálnak felkészíteni tételmintákon, 

típusfeladatokon keresztül, gyakran kevésbé motiválóan és nem funkcionális szemlélettel. 

A tankönyvek nyelvi változatossággal kapcsolatos szemléletének vizsgálata amiatt is 

fontos, mert azok a nyelvi értékítéletek, attitűdök, amelyeket a tankönyvek egyes 

nyelvváltozatokkal kapcsolatban közvetítenek (vagy éppen nem), hozzájárulnak a 
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beszélőközösség (ön)reflexív nyelvszemléletének kialakulásához, befolyásolják, hogy 

mennyire lesznek előítéletes, stigmatizáló vagy toleráns nyelvhasználók az adott 

tankönyvet használó diákokból.  

Egy jó tankönyv minden helyzetben sikeresen használható, ha hozzáértő pedagógus 

kezébe kerül. Ha pedig vannak olyan tankönyvek, amelyek nem kifogástalanok, lehet 

találni olyan segédkönyveket, amelyek használatával a saját kreativitásunkban és 

tudásunkban is bízva képesek leszünk a diákok anyanyelvi kompetenciáit sokoldalúan, 

motiválóan és eredményesen fejleszteni. 
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4. A kutatás céljai, hipotézisei 

 

Annak a nyelvnek több változatát ismerjük, amelyet beszélünk. Ezen változatok 

közül mindig azt választjuk, amelynek használatát helyénvalónak, illendőnek, 

célravezetőnek tartjuk a partnerrel szemben az adott kommunikációs helyzetben. Ha azt 

szeretnénk elemezni, hogy ma a nyelvhasználat hogyan alakul egy kisebb vagy nagyobb 

közösségben, és miért úgy, ahogy, akkor vizsgálnunk kell a beszélők nyelvi attitűdjét, 

hiszen az attitűd „egyes embereknek (emberek csoportjainak) nyelvekkel, 

nyelvváltozatokkal, nyelvi jelenségekkel, […] nyelvhasználattal szembeni beállítottságát, 

hozzájuk való viszonyát, róluk kialakult […] vélekedését jelöli” (Kiss 1995: 135). Ezt a 

viszonyulást befolyásolhatja a beszélő kora, neme, iskolai végzettsége, de a gyermekkori 

tapasztalatok, a siker- és kudarcélmények, illetve a környezet elvárásai is. Az attitűdök 

tehát befolyásolják a nyelvhasználatot, még ha nem is csupán ezek határozzák meg az 

egyén nyelvi viselkedését.  

Jelen kutatásban határon túli magyar pedagógusok metanyelvi kompetenciáját 

vizsgáltam, ezen belül is az attitűdjeiket a (regionális) köznyelvhez és a nyelvjárás(ok)hoz, 

hiszen a nyelvi viselkedést ezek is irányítják. A célok közé tartozott, hogy a kutatás 

feltárja, hogyan viszonyulnak a nyelvjáráshoz és a (regionális) köznyelvhez, hogyan ítélik 

meg a saját nyelvhasználatukat, illetve másokét. Ahogy Kiss Jenő egyik tanulmányában 

írja: „a nyelvek, nyelvváltozatok, nyelvi jelenségek és formák választásában, használatában 

az attitűdnek, tehát a beszélő szubjektív viszonyulásának, nyelvi beállítottságának fontos 

szerepe van” (Kiss 1998a: 315). Kisebbségi színtéren ennek még nagyobb a jelentősége, 

hiszen akár az anyanyelv fennmaradása múlhat rajta.  

Az iskolának nagy szerepe van az anyanyelvi nyelvhasználat alakításában, a 

tanulók nyelvi tudatának fejlesztésében. Iskolás korban kell elkezdeni a diákokban 

tudatosan kialakítani a pozitív anyanyelvszemléletet saját (helyi) nyelvváltozatuk iránt. 

Érdemes megtudni, hogyan vélekednek azok a pedagógusok a saját és mások 

nyelvjárásáról, akik a diákokkal foglalkoznak, oktatják, nevelik őket, kapcsolatba kerülnek 

velük, hatnak rájuk, hiszen a nyelvjárásban beszélők nyelvi identitásvállalásának 

szimbolikus értéke is van.  

 További célom volt a kutatással, hogy munkámmal felhívjam az ilyen irányú 

kutatások fontosságára a figyelmet, továbbá fontosnak tarto(tta)m, hogy a tanár kollégáim 
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tudatosabb nyelvhasználóvá váljanak. A kérdőívet kitöltő pedagógusok így legalább 

egyszer találkoztak azokkal kérdésekkel, amelyek a kérdőívben megtalálhatóak, mert talán 

vannak/voltak köztük olyanok, akik még soha nem gondolkodtak el a nyelvjárások és a 

(regionális) köznyelv megítéléséről, diákjaik attitűdjéről a nyelvjárás, illetve a (regionális) 

köznyelv kapcsán, a nyelvi diszkriminációról és a megbélyegzésről, a nyelvjárási, valamint 

a regionális jelenségek javításának módjairól. A kérdőív kitöltése során talán néhányan 

tudatosabban vizsgálták saját nyelvhasználatukat, attitűdjüket, nyelvi és emberi 

viselkedésüket, mint máskor.  

A dolgozat témája még mindig sokszor háttérben marad, nem jelenik meg 

megfelelő mértékben az anyanyelvi nevelés színterein, és ezáltal a laikus nyelvhasználók is 

keveset tudnak róla. A külhoni magyar nyelvhasználók esetében nagyon fontos a tudatos 

nyelvhasználat kialakítása, hiszen az szoros kapcsolatban áll identitásukkal. Bár 

foglalkoztak már kutatók hasonló témákkal, még mindig szükség van további objektív 

kutatási eredményekre, azok továbbgondolására. Célom volt, hogy a dolgozattal és a 

vizsgálattal a nyelv területi változatosságának természetes jelensége a magyar nyelvű 

közoktatásban – határon innen és túl – és a magyarok anyanyelvi tudatában mind inkább 

méltó helyére kerülhessen. A középpontban a nyelvjárási jelenségekről, a nyelvjárási 

nyelvhasználatról való gondolkod(tat)ás állt, de határon túli régiókban természetesen 

számolni kell a regionális köznyelviséggel, hiszen több nyelvhasználó nem is mindig érzi, 

tudja a különbséget a két változat között. Előfordulhat, hogy a válaszadók a nyelvjárási 

nyelvhasználatot egyenértékűvé tették a regionális köznyelvi nyelvhasználatukkal, de talán 

a legtöbben a nyelvjárás/tájszólás fogalmát (a könnyebb értelmezhetőség reményében 

szerepel a kérdőívben ugyanolyan értelemben mindkét szó szinonimaként) jól értelmezve 

válaszolták meg a kérdéseket, amit az is elősegíthetett, hogy a kérdőív elején meg kellett 

határozni a nyelvjárás fogalmát.  

A fenti gondolatokkal való azonosulás miatt tartottam fontosnak gyakorló, határon 

túli magyar pedagógusként foglalkozni határon túli tanártásaim attitűdjével, illetve azzal, 

hogyan lehetne javítani a nyelvjárások iskolákon belüli megítélését, milyen módszerekkel, 

technikákkal, stratégiákkal tudná a tudomány és az oktatás módszertana segíteni a 

pedagógusok és a diákok pozitív hozzáállását a nyelvjárásokhoz és az azokat használó 

tanítványokhoz, diáktársakhoz. 
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4.1.  A kutatás hipotézisei 

1. A nyelvjárási beszédű adatközlők a saját nyelvjárásukhoz szorosabban kötődnek 

érzelmileg, mint azok, akik bevallásuk szerint nem használják ezt a nyelvváltozatot.  

2. A pedagógusok többségét zavarja valamilyen szinten, ha a tanulók nyelvjárásban 

beszélnek az iskolában a tanórán.  

3. A pedagógusok megítélése szerint a saját területükön beszélnek a legszebben 

magyarul.  

4. Azok, akik beszélnek nyelvjárásban is, jobban fogják hangsúlyozni a nyelvjárások 

kommunikációseszköz-szerepét, mint a nyelvjárásban nem beszélők.  
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5. Anyag és módszer, a vizsgálatban részt vevő adatközlők 

A kutatás céljainak elérésére, a hipotézisek igazolására, illetve elvetésére kérdőíves 

vizsgálat történt, illetve hat tanári interjú is készült. Az adatfelvétel 2014 és 2017 között 

zajlott 182 pedagógus bevonásával Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből. Az 

eredményeket számítógépen dolgoztam fel, a statisztikai számításokat a Microsoft Office 

Excel 2007, illetve a 20. verziójú SPSS program segítségével végeztem.  

 

5.1. A módszer 

Az adatgyűjtésre a szociolingvisztikában elterjedt kérdőíves módszert alkalmaztam. 

Egy online kérdőív készült Kožík Diána 2004-es kérdőívét alapul véve (a szerző 

beleegyezésével), azt további kérdésekkel kiegészítve, ezáltal részben összevethetővé 

váltak a válaszok a 2004-ben végzett vizsgálat eredményeivel. A kérdőívet online 

formában továbbítottam különböző típusú iskolákba mindhárom ország (Szlovákia, 

Románia, Ukrajna) magyarlakta területeire, valamint pedagógus kollégáknak, akik 

továbbküldték a saját térségükben. Papp Mónika, az ELTE BTK mesterszakos hallgatója 

és dr. Fazakas Noémi, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanszékvezetője is 

segítségemre volt a kárpátaljai, valamint az erdélyi kérdőíves vizsgálat során, segítségüket 

itt is köszönöm, ahogy minden kollégának, aki eljuttatta másoknak is a kérdőív linkjét.  

A végső kérdőív előtt készült egy tesztpéldány is, amely azokat a kérdéseket volt 

hivatott kiszűrni, amelyek értelmezése és megválaszolása gondot okozott az 

adatközlőknek, illetve ennek nyomán fogalmaztam át egyes kérdések szövegét, hogy 

érthetőbb, egyértelműbb legyen, könnyebb legyen a válaszadóknak dekódolni őket. A 

próbakérdőívet kisebb mintán a szülőfalum (Kürt, Szlovákia) általános iskolájában és a 

komáromi Selye János Gimnáziumban teszteltem. Az ottani pedagógusok konstruktív 

megjegyzésein kívül a határon túli egyetemek oktatóitól (dr. Dudics Lakatos Katalin, II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász; dr. Sándor Anna, Konstantin 

filozófus Egyetem, Nyitra; dr. Bene Annamária, Újvidéki Egyetem, Újvidék) is jöttek 

visszajelzések, amelyek nyomán megszületett a végső verzió.  

A nyelvi adatok feldolgozása során, az empirikus kutatás alapjául szolgáló kérdőív 

mindegyik kérdése/kijelentése esetében 22 független szociológiai és egyéb nyelvjárási 

változó esetleges hatását vizsgáltam. Ugyan a gyűjtés eszközeként csupán kérdőívet 
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alkalmaztam, mégis úgy vélem, hogy a beszélőközösség nyelvi identitásának, nyelvi 

tudatosságának, metanyelvi tudásának összetett, több szempontú és rétegspecifikus 

feldolgozásával kirajzolódik azon tényezőegyüttes, amely meghatározza a vizsgált 

célcsoport nyelvhasználatát és attitűdjeit. 

A kérdőívet önkéntes alapon tölthették ki az arra vállalkozók anonim módon egy 

előzetes tájékoztatás alapján (a kérdőív első oldalán), ahol biztosítottam őket, hogy 

kizárólag kutatási és oktatási célokra fogom használni az általuk megadott őszinte 

válaszokat. A mintavétel tehát nem reprezentatív, a minta nem rétegzett, heterogén a kor, a 

nem, a nyelvjárás iránti elkötelezettség szempontjából, és mivel nem volt kötelező, az 

adatok kissé torzíthatják az eredményeket. A kérdőív csak a saját megfigyelésekre épít, és 

nem a tényleges nyelvhasználatra, ezért eredményei csak bizonyos korlátok között 

tekinthetők megbízhatónak. A pedagógusokkal való kérdőíves vizsgálat eredményességét 

még bonyolultabbá teszi, hogy a tanárok tisztában vannak a társadalom elvárásaival velük 

szemben (főként kisebbségi környezetben), és ez befolyásolhatja válaszadásukat.  

A tanári kérdőív két részből épült fel (a teljes tanári kérdőív az 1. mellékletben 

található). Az első rész az adatközlők személyes, családi, nyelvi és munkahelyi 

háttéradataira vonatkozik (nem, kor, lakhely, nemzetiség, anyanyelv, a szülők és a 

házastárs végzettsége, anyanyelve, iskolatípus, településtípus, oktatott tantárgyak, 

magyarországi kapcsolatok stb.). A kérdőív második része az anyanyelvi és a nyelvjárási 

attitűdöt vizsgálta.  

A második rész feleletválasztást, kifejtéses válaszadást és skálarendszerre épülő 

kérdéseket is tartalmazott, jóllehet ezeknek is vannak bizonyos korlátai. A zárt végű 

kérdések előnye, hogy olyan válaszlehetőséget is felvázolhat a kérdőív összeállítója, 

amelyre az adatközlő nem gondolt vagy lényegtelennek tartotta volna.  A zárt végű 

kérdéseknél is biztosítottam a válaszadónak, hogy ha esetleg egyik válaszlehetőséggel sem 

ért egyet, vagy keveselli a megadott válaszlehetőségeket, beírhassa a saját válaszát, 

véleményét, tehát minden zárt végű kérdésnél érdemes egy „egyéb” kategóriát is 

elérhetővé tenni, bár nyilván a zárt válaszok egyszerűbb és időkímélőbb adatfeldolgozást 

tesznek lehetővé. Hátránya még az ilyen típusú kérdéseknek, hogy a kínált válaszlista 

irányíthatja, befolyásolhatja a válaszadók gondolkodását. A nyílt kérdések előnye, hogy 

nem várt válaszokat is nyerhetünk, viszont a sok és különféle válasz feldolgozása 

időigényes, elemzése pedig nehéz. A közvetlen rákérdezés (pl. „Hogyan viszonyul saját 

nyelvjárásához?”, „Mit jelent Önnek a nyelvjárási beszéd?”) nem mindig célravezető, bár 
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ebben a kérdőívben is találhatók ilyen kérdések. Az ilyen közvetlen kérdésekre adott 

válaszoknál hitelesebbeket remélhetünk, ha nyílt kérdés formájában érdeklődünk, vagyis 

nem ajánlunk fel válaszlehetőségeket. Ezek ugyan statisztikailag nehezebben 

értékelhetőek, de az adatközlők nincsenek behatárolva a válaszlehetőségek által. 

Megoldásként alkalmazhatóak a közvetett kérdések (pl. „Egyetért egykori tanára 

nyelvjárásokról alkotott véleményével?”) (Kožík 2004: 103). 

Bár „a tömeges kérdőíves felmérésnek megbízhatóságát sokan megkérdőjelezik, 

mégpedig főként a beszédhelyzet »mesterkéltsége« miatt” (Lanstyák–Szabómihály 1997: 

135), így lehet a legtöbb személyt egyidejűleg elérni, főleg ha több országból származnak 

az adatközlők.  

Az online kérdőív előnye az volt, hogy nem történt kérdezőbiztosi torzítás az 

adatfelvételnél. A névtelenség és az önálló kitöltés lehetősége valószínűsíti az őszinte 

válaszadást (talán még a társadalmi elvárások ellenére is). Az online kérdőív-összeállító 

programok általában lehetőséget biztosítanak arra, hogy egyes kérdések kitöltését 

kötelezővé tegye a kutató, ezáltal többen megválaszolják azokat a nehezebb, kifejtős 

kérdéseket, amelyeket papíralapon az adatközlők egy része nem töltene ki. Így is 

előfordulhat azonban, hogy csak egy semleges karaktert ír be a válaszadó a kötelezően 

kitöltendő sorba, tehát a válasza ezáltal értékelhetetlen, de ez ritkábban történik. Nagy 

segítség továbbá az, hogy például a Google-kérdőív esetében (is) a válaszok rögtön 

megjelennek a kérdőívszerkesztő felületén összesítve, de egyesével is, sőt a rendszer 

rögtön egy táblázatba rendezi a megkapott válaszokat, amely .xls formátumban (is) 

letölthető a számítógépre, így gyorsabb lehet az adatok feldolgozása, rendszerezése, 

(át)csoportosítása.  

A sok előny mellett néhány hátránnyal is szembe kellett néznem az online kérdőív 

miatt: egyes válaszok – a kérdések félreértelmezése miatt – eltérhetnek a valóságtól, 

továbbá mivel nem személyesen jelenik meg egy kérdezőbiztos, kisebb a válaszolási arány.  
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5.2. A vizsgálatban részt vevők bemutatása 

A kérdőívet 182 pedagógus töltötte ki, akik Szlovákia (92), Románia (27) és 

Ukrajna (63) magyar lakta területein élnek, dolgoznak, vagyis Felvidéken, Erdélyben és 

Kárpátalján
7
. Az 1. táblázat legfontosabb személyes adataikat tartalmazza összesítve.  

 Felvidék Kárpátalja Erdély 
Összesen 

(fő) 

Adatközlő pedagógus (N = 182 fő) 92 63 27 182 

Nem  

(N = 182 fő) 

Nő 76 47 23 146 

Férfi 16 16 4 36 

Életkor  

(N = 181 fő) 

Fiatal 13 19 5 37 

Középkorú 50 28 15 93 

Idős 28 16 7 51 

Nemzetiség  

(N = 182 fő) 

Magyar 90 60 27 177 

Más 2 3 0 5 

Anyanyelv  

(N = 182fő) 

Magyar 91 62 27 180 

Más 1 1 0 2 

 

1. táblázat: Az adatközlő pedagógusok adatai összesítve 

Feltűnő, hogy Erdély a relatíve nagy arányú magyar kisebbség ellenére alulreprezentált a 

kutatásban. Az adatközlőket a saját erdélyi kollégák, tanár ismerősök és egy egyetemi 

oktató bevonása révén próbáltam elérni, kértem, továbbítsák a kérdőívet az erdélyi 

pedagógusoknak. Ennek ellenére viszonylag hosszú idő alatt kevés kitöltött kérdőívvel 

gazdagodott a kutatás az erdélyi régióban. Vajdaságban nem tudtam kollégát megszólítani, 

hogy segítsen a kérdőívek továbbításában, így ez a terület ezért nem jelent meg a 

vizsgálatban.   

Az életkori kategóriákat az alábbiak szerint határoztam meg: 

− fiatal: 24–35 év közöttiek; 

− középkorú: 36–50 év közöttiek; 

− idős: 51–75 év közöttiek.  

Ebből is látható, hogy a legfiatalabb adatközlő 24, míg a legidősebb 75 éves.  

                                                      
7
  A határon túli magyar területek nem történelmi, hanem  mai, magyarországi köznyelvi jelentésben 

értendőek. 
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Fontosnak tartottam megkérdezni, hogy milyen tanítási nyelvű iskolákat látogattak 

a pedagógusok, mert az is meghatározó lehet a válaszaikat illetően. Mindhárom szintű 

iskolát illetően találunk kérdést a kérdőívben, amelyre az adott válaszokat a 2. táblázat 

foglalja össze.  

  
Felvidék 

Kárpát-

alja 
Erdély 

Összesen 

(fő) 

Általános 

iskola (N 

= 182 fő) 

Magyar 91 57 26 174 

Államnyelvi 1 6 1 8 

Kevert (magyar–államnyelvi)  0 0 0 0 

Közép-

iskola (N 

= 182 fő) 

Magyar 88 49 25 162 

Államnyelvi 3 13 2 18 

Kevert (magyar–államnyelvi)  1 1 0 2 

Egyetem/ 

főiskola 

(N = 182 

fő) 

Magyar 26 14 15 55 

Államnyelvi 44 41 7 92 

Kevert (magyar–államnyelvi)  
22 8 5 35 

 

2. táblázat: Különböző tanítási nyelvű iskolák látogatása a pedagógusok által 

A magyar nyelvvel, illetve a nyelvjárással kapcsolatos attitűdöket befolyásol(hat)ja az 

is, hogy milyen családból származik az adott pedagógus, tehát hogy mindkét szülő magyar 

(volt)-e, vagy nyelvileg vegyes családban szocializálódott. A megkérdezett tanárok 

családjainak nyelvi eloszlását a 3. táblázat foglalja össze. 

Család  

(N = 180 fő) 
Felvidék Kárpátalja Erdély Összesen (fő) Összesen (%) 

Magyar 87 52 26 165 91,7 

Vegyes 4 10 1 15 8,3 

 

3. táblázat: A megkérdezett tanárok családjainak nyelvi eloszlása 

Arányait tekintve megfigyelhető, hogy Kárpátalján gyakoribb a pedagógusok szülei 

körében a vegyes házasság. Ugyanaz a tendencia mutatkozik meg a pedagógusok saját 

házasságát tekintve is. A 4. táblázatból az is kitűnik, hogy a pedagógusok generációjának 

körében (is) növekedett a vegyes házasságok száma.  
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Házasság (N = 142 fő) Felvidék Kárpátalja Erdély 
Összesen 

(fő) 

Összesen 

(%) 

Magyar 67 42 20 129 90,8 

Vegyes 7 6 0 13 9,2 

 

4. táblázat: A megkérdezett pedagógusok házassága nyelvi szempontból 

A vegyes házasságok elősegítik a magyarok asszimilálódását, hiszen az eleve 

bizonytalanabb nemzeti identitású magyarok könnyebben kötnek vegyes házasságot, mint 

az erős identitásúak, később pedig gyakrabban adják gyermekeiket szlovák iskolába, illetve 

fogadják el gyermekeik számára a szlovák nemzetiséget, mint a homogén házasságban élő, 

erős nemzeti öntudattal rendelkező magyarok (Lampl 1999: 92, Lanstyák 2000: 73). 

Kárpátalján a többségi nyelvű iskola választását szintén jelentős mértékben befolyásolja a 

vegyes házasságból jövő gyermekek nyelvi és szociális neveltetése (Séra 2015: 240).   

A pedagógusok az értelmiséghez tartoznak társadalmi hovatartozásukat tekintve, a 

nyelvjárások pedagógusokra gyakorolt hatásának vizsgálatakor azonban a szülők 

végzettsége által meghatározott társadalmi hovatartozást tartottam szem előtt, ugyanis ez 

inkább meghatároz(hat)ta a családi nyelvhasználatot, amely hatással van/volt nyelvi 

attitűdjeikre (5. táblázat). A tanárok több mint 80%-a (tágabb értelemben vett) értelmiségi 

szülők mellett nőtt fel, vagyis legalább egyik szülőjük érettségivel vagy ennél magasabb 

végzettséggel rendelkezik/rendelkezett. 

Család (N = 182 fő) Felvidék Kárpátalja Erdély 
Összesen 

(fő) 

Összesen 

(%) 

Értelmiségi (legalább egy 

szülő érettségivel vagy 

felsőfokú végzettséggel 

rendelkezik) 

71 55 17 143 78,6 

Nem értelmiségi (mindkét 

szülő szakmunkás-

képesítéssel vagy általános 

iskolai végzettséggel 

rendelkezik) 

21 8 10 39 21,4 

 

5. táblázat: A pedagógusok megoszlása a szülők végzettségéből adódó társadalmi hovatartozás szerint 

 Az iskolák elhelyezkedéséről (falu/község vagy város) és a típusaikról (általános 

iskola, gimnázium/líceum, szakközépiskola, speciális iskola), ahol a megkérdezett tanárok 

tanítanak, a 6. és a 9. táblázatban találunk adatokat. 
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 Az iskola elhelyezkedése 

(N = 182 fő) 
Felvidék Kárpátalja Erdély 

Összesen 

(fő) 

Összesen 

(%) 

falu/község 29 38 1 68 37,4 

város 63 25 26 114 62,6 
 

6. táblázat: Az iskolák településtípus szerint, ahol a pedagógusok dolgoznak 

 

 Bár tudjuk, hogy nyelvjárást használó diákok városi iskolákban is tanulnak, de 

többen gondolhatják azt, hogy több nyelvjárási beszélővel találkozhatunk egy falusi 

iskolában. Az adatközlők nyilatkoztak arról is, hogy vannak-e saját meglátásuk, 

tapasztalatuk szerint nyelvjárási beszélők azokban az osztályokban, ahol ők tanítanak. A 

városban tanító pedagógusok 85%-a szerint vannak nyelvjárást használó diákjaik, míg a 

falusi iskolákban tanítók 77,9%-a vélekedik ugyanígy, tehát a városi iskolák pedagógusai 

kevesebben mondják (mindössze 15%-uk), hogy nincsenek nyelvjárásban beszélő diákjai, 

míg a faluban dolgozó többen, vagyis 22,1%-uk vallotta azt, hogy nem tanít nyelvjárásban 

beszélő diákokat. Az 1. ábrán és a 7. táblázatban láthatjuk a válaszaikat részletesebben.  

 

2. ábra: Pedagógusok munkahelyének településtípusa és a nyelvjárásban beszélő diákok közti 

összefüggés (N = 182 fő) 
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Az iskola 

elhelyezkedése  

(N = 182 fő) 

Vannak 

nyelvjárásban 

beszélő diákok. 

Nincsenek 

nyelvjárásban 

beszélő diákok. 

Összesen 

(fő) 

Összesen 

(%) 

Falu/község 

Felvidék 25 4 29 42,6 

Kárpátalja 27 11 38 55,9 

Erdély 1 0 1 1,5 

Összesen 53 fő 77,9% 15 22,1% 68 100 

Város 

Felvidék 57 6 63 55,3 

Kárpátalja 16 9 25 21,9 

Erdély 24 2 26 22,8 

Összesen 97 fő 85% 17 15% 114 100 
 

7. táblázat: A pedagógusok munkahelyének településtípusa és a nyelvjárásban beszélő diákok közti kapcsolat 

(N = 182 fő) 

A 8. táblázatban foglaltakból kitűnik, hogy legfőképpen Kárpátalján látják úgy a 

pedagógusok, hogy a diákjaik nem beszélnek nyelvjárásban.  

 Attól függően, hogy általános vagy középiskolában tanítanak a pedagógusok, 

szintén lehetnek különbségek aközött, hogy ki találkozik inkább nyelvjárásban beszélő 

diákokkal. A nyelvjárási jellegzetességek előfordulásának a gyakorisága változik az 

életkortól függően is, és épp ezért feltételezhetjük, hogy a középiskolai tanárok már nem 

szembesülnek olyan gyakran nyelvjárási háttérből adódó jelenségekkel az iskolában (akár 

írásbeli, akár szóbeli megnyilatkozásokról legyen szó), mint az általános iskolák 

pedagógusai. A középiskolai tanárok egyrészt már az általános iskolában megerősödött és 

gazdagodott anyanyelvi, anyanyelvhasználati ismeretekre építenek, másrészt az életkorral 

járó nagyobb tudatosságra, hiszen az önkontroll itt már nagyobb mértékű, illetve a 

regionális köznyelvi normát már tudatosabban sajátítják el a diákok, megbízhatóbban 

használják a tanórákon, illetve sokan azon kívül is. A megkérdezett pedagógusok 

válaszaiból viszont kitűnik, hogy nincs különbség abban arányait tekintve, hogy valaki 

általános vagy középiskolában dolgozik, hiszen alig van eltérés az adatok között, tehát 

mindkét korosztály diákjai 82–83%-ban használják a nyelvjárást (8. táblázat, 3. ábra).  
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Az iskolatípus, ahol a 

pedagógusok 

tanítanak  

(N = 201 fő)
8
 

Felvidék  

(N = 108 fő) 

Kárpátalja 

(N = 66 fő) 

Erdély  

(N = 27 fő) 

Összesen 

(fő) 

Összesen 

(%) 

Általános iskola 1–4. 14 5 1 20 10 

Általános iskola 5–8/9. 47 5 11 63 31,3 

Gimnázium/líceum 28 17 15 60 29,8 

(Szak)középiskola 14 39 0 53 26,4 

Speciális iskola (pl. 

művészeti) 
5 0 0 5 2,5 

Összesen 108 66 27 201 100 

 

8. táblázat: Az iskolatípusok, amelyekben a megkérdezett pedagógusok dolgoznak 

 

 

3. ábra: A nyelvjárási hátterű diákok %-os aránya iskolatípustól függően a pedagógusok meglátása alapján 

Az adatközlő pedagógusok nagyon sokféle tantárgyat tanítanak. Fontosnak 

tartottam nem csak magyar nyelvet és irodalmat tanító pedagógusokat is megkérdezni a 

témát illetően, hiszen bármilyen szakos tanár hatással lehet diákjai nyelvhasználatára, 

legyen akár pozitív, akár negatív az attitűdje.  

Az adatelemzésben a legfontosabb szempont az volt, hogy mely pedagógusok 

tanítanak magyar nyelvet is (akár a kisebb évfolyamokban), melyek valamilyen idegen 

nyelvet, és kik azok, akik egyéb tantárgyakat oktatnak. A magyar- és az idegennyelv-

                                                      
8
 Mivel néhány tanár több iskolatípusban is tanít (általában azért, mert kevés óraszámú tantárgya van, pl. 

földrajz, hittan), ezért több adattal kellett dolgoznom. 
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tanárok ugyanis biztosan találkoznak – jó esetben már a felsőfokú tanulmányaik során, de 

– a munkájuk során a tananyag kapcsán a nyelvjárásokkal mint a nyelv standardon kívüli 

változataival, hiszen minden általuk tanított nyelvnek (ukrán, német, angol, orosz, szlovák, 

román) vannak nyelvjárásai. A 182 pedagógus közül 80 tanít magyar nyelvet is (más 

tantárgyak mellett), 30 valamilyen idegen nyelvet (de magyart nem) és 72 pedig egyéb 

tantárgyakat.  
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6. A vizsgálat eredményei 

6.1. A nyelvi attitűd és az iskola 

A nyelvek, nyelvváltozatok, nyelvi jelenségek és formák választásában, 

használatában nagyon fontos szerepe van a beszélő szubjektív viszonyulásának, vagyis az 

attitűdnek. Ez befolyásolja az egyes nyelvváltozatok visszaszorulását és térhódítását is. A 

pozitív attitűd segíti többek között mások tájnyelvi kommunikációjának megértését, 

értelmezését, befolyásolja a kommunikációs helyzetekhez, a partnerekhez való hozzáállást. 

A nyelvi attitűd kialakulását az iskolában nemcsak a tanulók személyiségjegyei, 

motiváltságuk, az életkori sajátosságok és a nemek közötti különbségek befolyásolják, 

hanem a tanár személyisége és beállítottsága is. Fontos, hogy pozitívan alakuljon már a 

diákok nyelvi attitűdje is, hiszen kisebbségi környezetben még fontosabb ez a 

nyelvmegtartás, a nyelvmegőrzés és a nyelvi azonosságtudat szempontjából, ennek 

kialakításához pedig az kell, hogy a pedagógusok különböző nyelvváltozatokhoz való 

viszonyulása szintén nyitott és pozitív legyen.  

A kérdőív 2. részének egyes kérdéseire adott válaszok utalnak a megkérdezett 

pedagógusok nyelvi attitűdjére. Ebben a fejezetben kérdésekre szétbontva fogom vizsgálni 

a kapott eredményeket, illetve a statisztikai programok segítségével kiszámított 

összefüggéseket egyes kérdések és csoportok között.  

 

6.1.1. Jár-e Magyarországra? 

A határon túli magyarok intenzív kapcsolatot tartanak fenn az anyaországgal mind 

a hagyományok és a határokon átívelő programok (pl. fesztiválok, pedagógus-

továbbképzések, koncertek stb.), mind a földrajzi elhelyezkedés miatt. Ezek részben 

személyesek, részben intézmények által közvetített kapcsolatok (önkormányzati, 

gazdasági, oktatási, kulturális stb. intézmények kapcsolatai). A Jár-e Magyarországra? 

kérdésre az adatközlőktől érkezett válaszokat a  9. táblázat mutatja. 
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Jár-e Magyarországra? 

Felvidék 
Kárpát

-alja 
Erdély 

Összesen 

N =  

92 fő 
% 

N = 

182 fő 
% 

a) Járok, nagyon gyakran 

(hetente). 
22 23,9 4 0 26 14,2 

b) Járok, elég gyakran 

(havonta). 
36 39,1 12 2 50 27,4 

c) Járok, de ritkán (évente 

párszor). 
34 37,0 42 21 97 53,2 

d) Nem járok. 0 0 5 4 9 5,0 

 

9. táblázat: Az adatközlők Magyarországra utazásának gyakorisága. 

 

Egy 1995-1996-os szlovákiai vizsgálat eredményeivel (Lanstyák 2000: 70–71) 

összehasonlítva láthatunk változásokat (4. ábra). Akkor 107 adatközlő közül egy sem 

válaszolta, hogy egyáltalán nem jár Magyarországra, ebben most sincs változás. Ritkán 

akkor 25,2%-uk járt, míg most 37% nyilatkozta ezt. Elég gyakran akkor 71,1%-uk járt át 

az anyaországba, míg a jelenlegi adatközlők 39,1%-a jár most, nagyon gyakran pedig 

akkor 3,7%-uk járt, ma pedig 23,9%-uk. Ennek oka lehet az Európai Unióhoz való 

csatlakozás 2004-ben, illetve ezzel együtt a könnyebb munkavállalás, iskolalátogatás 

Magyarországon határon túli magyarként. 

4. ábra: Felvidéki adatközlők Magyarországra való utazása 1995–1996-ban és a 2014–2017-es vizsgálat 

alapján 
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Több adatközlőnek vannak Magyarországon rokonai, ismerősei, barátai, akikkel 

látogatják is egymást (az adatközlők 9,9%-ának nincsenek csupán). 6,6%-uk gyakran, 

27,5%-uk elég gyakran, 50,5%-uk ritkán, 5,5%-uk pedig egyáltalán nem találkozik ezekkel 

az emberekkel. Ez az arány is oka lehet, hogy ma többen utaznak Magyarországra, mint 20 

évvel ezelőtt.  

A magyar kisebbség tagjai nemcsak Magyarországgal érintkeznek intenzíven, 

hanem a kapcsolatok Szlovákián belül is erősek és sokfélék a magyarlakta régiók között, és 

itt is beszélhetünk személyi (pl. házasság, látogatások), illetve intézményi (pl. nyári 

egyetemek, versenyek, továbbképzések, díjátadók, kulturális rendezvények) dimenziókról.  

Az utazási és kommunikációs lehetőségek fejlődése révén ma már egyre 

gyakrabban fordul elő az is, hogy egy-egy beszélő nyelvhasználatában több nyelvjárási 

területről származó nyelvi jelenséget is felismerhetünk. 

 

6.1.2. Ön szerint mi a nyelvjárás/tájszólás? 

 A nyelvjárások szerepkörének vizsgálata, az, hogyan viszonyulnak a tanárok a 

vizsgált régióban a nyelvjárásokhoz, fontos adalék a kirajzolódó képhez. Ahhoz, hogy az 

attitűdöt vizsgáljuk, szükséges, hogy meg tudjuk fogalmazni magát az attitűdtárgyat. Ezért 

volt fontos a fenti kérdés belefoglalása a kérdőívbe. Azokat a válaszokat fogadtam el 

megfelelőnek, amelyek hangsúlyozták a nyelvjárás változatjellegét és a földrajzi 

kötöttségét. A vizsgálatban részt vevő 182 pedagógus közül hatan nem válaszoltak a 

kérdésre. A válaszadók (N = 176 fő) közül 111 tanár tudta megfogalmazni, mit tekintünk 

nyelvjárásnak (63%), 54-en (30,7%) részben rámutattak a nyelvjárás valamely 

sajátosságára (tehát vagy a változatjelleget, vagy a földrajzi kötöttséget kiemelte a 

körülírásában), és 11 pedagógus (6,3%) nem tudta, mi jellemzi a nyelvjárást, esetleg 

félreértette a kérdést (pl. valaki csak annyit írt mellé, hogy csángó).  

 

Helyes válaszok: „Különböző földrajzi területen beszélt, az irodalmi nyelvtől eltérő 

nyelvváltozat.” (56 éves nő, Erdély) / „Területi nyelvváltozat, amely különbözik a 

köznyelvtől a fonémák, lexémák és szintagmák szintjén is.” (29 éves nő, Felvidék) / „Egy 

adott tájegységben, régióban, faluban beszélt nyelv, használatos megnevezések, 

fogalmak.” (41 éves nő, Felvidék) / „Tájszólás egy nyelv beszélt változata, aminek nincs 

általában saját helyesírása, és főleg a kiejtés vagy a hangképzés következménye.  Pl. egy 

bizonyos régióban a vödröt "vider"-nek mondja mindenki, de a boltban mégis a cetlin 
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veder van kiírva. A nyelvjárás ezzel szemben sajátos fogalmakat, megnevezéseket, 

regionalizmusokat tartalmaz, amelyet a használók a (helyes)írásban is elfogadnak. Akár 

szótárt is szerkesztenek.” (44 éves férfi, Erdély) 

 

Részben helyes meghatározások: „Egy régió saját nyelvhasználata, eltérő kiejtése.” (52 

éves nő, Felvidék) / „A nyelvjárás egy adott térség, település beszélt nyelve.” (40 éves nő, 

Felvidék) / „Nyelvünkben a tájszólás csak kevéssé tér el az irodalmi nyelvtől, inkább 

hangokban és csak kevés szóban.” (48 éves nő, Erdély) / „A nyelv kissé módosult 

változata.” (43 éves nő, Felvidék) / „Olyan nyelvezet, amelyet eltanulunk a 

környezetünktől, amelyben élünk.” (27 éves nő, Erdély) / „A nyelvjárás településekhez 

kötődik, a falvakban illetve a kisvárosokban használják az emberek.” (23 éves nő, 

Kárpátalja) / „Valamely területre jellemző szóhasználat.” (39 éves nő, Kárpátalja) 

 

Helytelen meghatározások: „Mátyusföldi.” (57 éves férfi, Felvidék) / „Széköly.” (61 éves 

férfi, Erdély) / „Szencen ö betűvel mondjuk az e-t.” (35 éves nő, Felvidék) / „Régről 

megmaradt beszéd.” (30 éves férfi, Kárpátalja) 

 

A nyelvjárás fogalmának 

meghatározása  

(N = 176 fő)
9
 

Teljes 

körül-

írás 

Részleges 

körülírás 

Hiányos/ 

helytelen 

körülírás 

Összesen 

(fő) 

Összesen 

(%) 

Felvidék 

(N =  

89 fő) 

Magyart (is) 

tanító 

pedagógusok 

35 7 1 43 48,3 

Idegen nyelvet 

(is) tanító 

pedagógusok 

14 4 2 20 22,5 

Más tantárgyat 

tanító 

pedagógusok 

16 8 2 26 29,2 

Összesen 65 19 5 89 100,0 

      

      

      

      

      

                                                      
9
 Hat tanár nem válaszolt a kérdésre. 
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A nyelvjárás fogalmának 

meghatározása  

(N = 176 fő)
10

 

Teljes 

körül-

írás 

Részleges 

körülírás 

Hiányos/ 

helytelen 

körülírás 

Összesen 

(fő) 

Összesen 

(%) 

Kárpát-

alja  

(N =  

60 fő) 

Magyart (is) 

tanító 

pedagógusok 

16 8 2 26 43,3 

Idegen nyelvet 

(is) tanító 

pedagógusok 

2 3 0 5 8,3 

Más tantárgyat 

tanító 

pedagógusok 

13 14 2 29 48,4 

Összesen 31 25 4 60 100,0 

Erdély 

(N =  

27 fő) 

Magyart (is) 

tanító 

pedagógusok 

6 2 0 8 29,6 

Idegen nyelvet 

(is) tanító 

pedagógusok 

2 3 0 5 18,5 

Más tantárgyat 

tanító 

pedagógusok 

7 5 2 14 51,9 

Összesen 15 10 2 27 100,0 
 

10. táblázat: A nyelvjárás teljes, részleges, illetve hiányos/helytelen meghatározása magyar, idegen nyelv és 

más szakos pedagógusok által 

Ha a teljes körű körülírás jelentene 100%-ot, a részleges megfogalmazás 50%-ot, míg a 

helytelen válasz 0%-ot jelentene, a 11. táblázatban szereplő eredményeket kapnánk a 

pedagógusok „teljesítményéről”.  

 
Magyar szakos (%) Nyelv szakos (%) Egyéb (%) Átlagosan (%) 

Felvidék 83.5 83.5 72.0 79.5 

Kárpátalja 72.5 70.0 61.5 66.5 

Erdély 87.5 70.0 68.0 74.0 

Összesen 80.0 76.5 66.5 74.0 
 

11. táblázat: A pedagógusok százalékos teljesítménye azt illetően, mennyire tudták pontosan meghatározni, 

hogy mi a nyelvjárás (N = 182 fő) 

                                                      
10

 Hat tanár nem válaszolt a kérdésre. 
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Azok közül, akik nem teljesen tudták meghatározni a nyelvjárás fogalmát, 20 magyar 

szakos, 12 idegen nyelv szakos és 33 más tantárgyakat tanító volt. Ez azért 

elgondolkodtató adat, mert míg a más szakos tanárok nem feltétlenül találkoznak a 

nyelvjárásokkal egyetemi tanulmányaik és a munkájuk során, addig a magyar és az idegen 

nyelv szakos pedagógusoknak foglalkozniuk kell(ene) az óráikon is ezzel a fogalommal, 

ezzel a jelenséggel. Viszont ha maguk sincsenek tisztában a meghatározással, a 

nyelvjárások legmeghatározóbb tulajdonságaival, jellemző jegyeivel, felmerül a kérdés, 

hogyan adják át a diákoknak az azokról való ismereteket, az azokról való tudást, hogyan 

fejlesztik a tanulókban a pozitív attitűdöt. Ennek ellenére azt gondolom, a magyartanárok 

nem amatőrök, akik adott esetben a legjobb szándékkal is tudománytalan nézeteket adnak 

tovább vagy hagynak szó nélkül, hanem tárgyuk szakemberei, akik az anyanyelv 

kérdéseiben, tehát a regionális változatok dolgában is tájékozottak annyira, hogy 

tudományosan megalapozott ismereteket közvetítsenek, s tévhiteket, babonákat, nyelvi 

hiedelmeket hatékonyan cáfoljanak (Kiss 2002b: 265). Fontos lenne, hogy egyre kevesebb 

olyan tanár legyen, aki nem ebbe a kategóriába tartozik. Vári Attila véleménye 

megszívlelendő itt: „Egy tájékozatlan tanár többet árthat a nyelvnek, mint kuruzsló a 

betegnek. Tudok példát arra, hogy a tanító gúnyolódott olyan nyelvjárási fordulaton, amely 

szépségében és pontosságában felülmúlta a tankönyv azonos értelmű mondatát” (Vári 

1987: 32). Aki egyetemi vagy főiskolai tanulmányai idején nem vértezi fel magát a 

szükséges szociolingvisztikai és dialektológiai alapismeretekkel, megfosztja magát a 

hatékony tanári működés kétség kívül fontos lehetőségeitől (Kiss 2002b: 267). Éppen 

emiatt sajnálatos, hogy a nyelvjárásokról, a legfontosabb magyar nyelvjárásterületekről 

tanulóink egy része csak felületes – ráadásul sokszor meglehetősen negatív – képet kap, 

holott kisebbségben sokkal jelentősebb a szerepe, mint a többségi helyzetben lévő 

beszélőközösség esetében.   

 

6.1.3. A pedagógusok aktív és passzív tudása a nyelvjárásokkal kapcsolatban 

A nyelvjárásfogalom meghatározása függhet a nyelvjárás(ok) ismeretének jellegétől, 

aktív vagy passzív voltától. A válaszoló pedagógusok közül 11-en nem ismernek 

nyelvjárásokat saját bevallásuk szerint. Arra a kérdésre, hogy vannak-e nyelvjárásban 

beszélő ismerősei, barátai, ketten nem válaszoltak, 11 pedagógusnak pedig nincsenek ilyen 

emberekkel kapcsolatai. A 182 tanár és tanító közül 83-an nem beszélnek nyelvjárásban 

saját bevallásuk szerint. Ez az összes adatközlő 45,6%-a.  
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Felvidék Kárpátalja Erdély 

Összesen 

(fő) 

Összesen 

(%) 

Ismer nyelvjárást?  

(N = 182 fő) 

igen 91 54 26 171 94,0 

nem 1 9 1 11 6,0 

Összesen  92 63 27 182 100,0 

Vannak 

nyelvjárásban 

beszélő ismerősei?  

(N = 180 fő) 

vannak 87 55 27 169 93,9 

nincsenek 3 8 0 11 6,1 

Összesen  90 63 27 180 100,0 

Ön beszél 

nyelvjárásban? (N 

= 182 fő) 

igen 59 24 16 99 54,4 

nem 33 39 11 83 45,6 

Összesen  92 63 27 182 100,0 

 

12. táblázat: Az adatközlők nyelvjárásokkal kapcsolatos passzív és aktív ismerete 

 

Azok a pedagógusok, akik beszélnek nyelvjárásban, a következő helyszíneket, 

körülményeket említették annak kapcsán, hogy mikor használják ezt a nyelvváltozatot: 

− otthon, a családban; 

− a lakóhelyen (ahol mások is nyelvjárást használnak); 

− a munkahelyen; 

− vallási közösségben; 

− ha bármilyen más nyelvjárási közegben vannak. 

Itt pedig az szerepel, hogy kikkel használják a nyelvjárást: 

− családtagokkal, rokonokkal (távoliakkal is, vagy olyanokkal, akik más nyelvjárási 

régióban élnek); 

− barátokkal;  

− ismerősökkel;  

− szomszédokkal; 

− földiekkel, falubeliekkel; 

− az idősebb korosztállyal; 

− volt osztálytársakkal; 
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− diákokkal; 

− más tájszólást használó, de idegen beszélgetőtársakkal. 

Volt négy olyan pedagógus is, aki azt írta, mindig mindenkivel nyelvjárásban beszél. 

Néhányan kiemelték, hogy a tanórán nem használják a diákokkal a nyelvjárást, de azon 

kívül alkalmanként a tanítványokkal is használja ezt a nyelvváltozatot. Ketten 

megemlítették, hogy alkohol hatása alatt szokták használni a nyelvjárásukat. Egy adatközlő 

azt válaszolta, hogy ugyan beszél nyelvjárásban, de azt soha sehol nem használja.  

 

6.1.4. Hátrány vagy előny a nyelvjárási beszéd? 

 Az 5. ábra mutatja, hogy az adatközlők közül hány személynek volt már előnye, 

haszna a nyelvjárási beszéde miatt, illetve hogy hányuknak okozott az nehézséget. Ezek az 

emlékek, tapasztalatok befolyásolják, hogy a későbbiekben mennyire ragaszkodik egy-egy 

nyelvhasználó egy régebben az ő beszéde kapcsán már stigmatizált nyelvváltozathoz, 

esetleg mennyire tekint az adott változatra pozitívan, amelyet megéri használni, ismerni, 

mert annak van pár előnye, aki birtokában van egy nyelvjárásnak.  

 Mivel csak azok válaszoltak ezekre a kérdésekre, akik beszélnek nyelvjárásban, az 

összes válaszadó a kérdésnél 99 fő. Közülük a nehézség kapcsán 36-an, a haszon kapcsán 

35-en nem írtak semmit, illetve nem jelölték meg egyik válaszlehetőséget sem. A nehézség 

esetében 5 fő nem emlékszik rá, hogy lett volna ilyenben része, 15-en pedig arra nem 

emlékeznek, hogy lett volna hasznuk a nyelvjárási beszédükből. Így a nehézség kapcsán a 

három területen 80 (Felvidék – 57, Kárpátalja – 21, Erdély – 2), míg a haszon kapcsán 82 

(Felvidék – 50, Kárpátalja – 22, Erdély – 10) értékelhető válasz érkezett.  

 

 

5. ábra: Az adatközlők tapasztalatai a nyelvjárási beszédük kapcsán (%) 
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Látható, hogy az összes adatközlő esetében a nyelvjárási beszéd kapcsán a hasznot emelték 

ki a pedagógusok (összesen 39 fő), tehát kevesebbüknek volt nehézsége (összesen 16 fő) a 

nyelvjárása miatt, amire emlékezne.  

Az előnyök között az alábbi dolgokat (is) kiemelték az adatközlők:  

- szókincs: 

„Tájszavak megismerése, összehasonlítása.” (47 éves nő, Felvidék) / „Újabb szavakat 

ismertettem meg emberekkel.” (43 éves nő, Erdély) / „Több kifejezést ismerek ugyanarra a 

magyar szóra.” (41 éves nő, Felvidék); 

- kommunikáció: 

„Könnyen beszédbe elegyednek velem idegen emberek, érdeklődnek, honnan származom, 

segítőkészebbek.” (30 éves férfi, Felvidék) / „Közvetlenebb, barátságosabb a 

kommunikáció a szeretteimmel, főleg az idősebb korosztállyal.” (36 éves nő, Felvidék) / 

„Megértettem, mit mond az adott nyelvjárásban beszélő beszédpartner. Az is előfordult, 

hogy segítettem két különböző nyelvjárást beszélő ismerősömnek megérteni egymást.” (30 

éves nő, Erdély) / „Könnyebben megértek más nyelvjárásokat is.” (25 éves nő, 

Kárpátalja); 

- rokonszenv:  

„Gyakran kifejezte egy-egy beszélgetőtárs (akár köznyelvi, akár más nyelvjárási beszélő) a 

tetszését az általam használt nyelvváltozattal kapcsolatban, illetve a ténnyel kapcsolatban, 

hogy használom a saját anyanyelvjárásom.” (29 éves nő, Felvidék) / „Jobban 

megjegyeznek, érdeklődnek.” (33 éves nő, Felvidék) /  „A tanár kollégák, akik használják 

a sajátjukat, mindig mosollyal és szívesen fogadtak.” (30 éves nő, Felvidék) / „Bejött a 

csajoknak, amikor nem használtam azonosulást, pl. asztalval.” (32 éves férfi, Felvidék) / 

„Különlegesnek, eredetinek találtak.” (27 éves nő, Kárpátalja); 

- identifikáció: 

„»Beazonosítottak.«” (32 éves nő, Erdély) / „Már régen nem élek szülőfalumban, de a 

helybeliek még mindig odavalónak tekintenek.” (50 éves férfi, Felvidék); 

- kultúra: 

„Az adott kultúra mélyebb ismerete, bővebb szókincs stb.” (36 éves nő, Felvidék); 

- tanulmányok, tanítás:  

„Főiskolai tanulmányaim során e témakörben, most a regionális oktatáson belül.”(60 éves 

nő, Felvidék) / „Az iskolában a magyar nyelv tanításán belül fel tudtam használni ezeket 

az ismereteimet.” (49 éves nő, Felvidék). 
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A hátrányok közül a következőket emelném ki:  

- meg nem értés:  

„Volt, hogy nem értették, amit mondtam.” (29 éves nő, Felvidék) /  „Nem értettem 

a szavak jelentését (pl. pulya ’kisgyerek’, rocska ’vödör’ stb.).” (40 éves nő, Felvidék) / 

„Nem értették, mit kértem, mivel nem ismerték a szót, amelyet használtam.” (32 éves nő, 

Erdély) / „A kollégiumban nem értettük egymást a csallóközi osztálytársaimmal, és egymás 

nyelvjárására tanítottuk egymást.” (54 éves nő, Kürt); 

- megszégyenítés:  

„Egyes kolléganőim figyelmeztettek, hogy magyar szakos létemre megtanulhatnék beszélni 

(mellesleg Kazinczy-érmes vagyok), mások olykor utánoztak.” (49 éves, Felvidéki) / 

„Gúnyolnak, csúfolnak.” (57 éves nő, Felvidék) / „Gimnáziumi éveim alatt osztálytársaim 

kinevettek miatta, de különösebben nem zavart, megtartottam tájszólásomat, mert az a 

sajátom.” (57 éves férfi, Felvidék) / „Megszóltak érte.” (45 éves nő, Felvidék). 

 Bár a nyelvjárási nyelvhasználatukból fakadó előnyökre többen emlékeztek az 

adatközlők közül, félő, hogy a hátrányos megkülönböztetés, a negatív élmények mély 

nyomokat hagynak, hagytak az emberekben, ezért kell ezekre sokkal jobban ügyelni (az 

iskolában is).  

 

6.1.5. Miért nem használja a nyelvjárási beszélő a saját nyelvjárását? 

 Több okot gyűjtöttek össze a pedagógusok, amiért nem használja valaki a saját 

nyelvjárását, legalábbis bizonyos körülmények között, bizonyos helyszíneken. Mert „a 

különböző beszédhelyzetek eltérő, jellegzetes stílust kívánnak meg… Bizalmas 

beszédhelyzetekben nem lehet formálisan beszélni, és fordítva” (Tolcsvai 2004: 100). A 

leggyakoribb okok az alábbi fogalmak köré összpontosultak: 

− negatív tapasztalat – már volt kellemetlen élménye; 

− stigmatizálás – szégyelli, mert megszégyenítették őt már valahol a nyelvjárásias 

beszéde miatt; 

− küljavítások – a családtagok, a tanárok vagy az ismerősök folyton javítgatták; 

− sztereotípiák hatása – stigmatizált nyelvváltozatnak érzi azt: a nyelvjárási 

beszélőkre gyakran mondják, hogy primitívek, iskolázatlanok; a média hatása 

miatt; 

− társadalmi elvárás – úgy érzi, elvárja tőle a társadalom a „helyes” beszédet (főleg 

értelmiségiként); 
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− beilleszkedés, megfelelési vágy – érvényesülni szeretne, el szeretné magát 

fogadtatni, alkalmazkodni akar a környezethez (pl. költözés esetén); a társadalmi 

szerepe miatt (tanár, politikus, hivatalnok stb.); nem akar kitűnni a beszéde miatt; 

− alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez – a munkahely, az iskola megköveteli 

a köznyelv használatát; előad, irodalmi szöveget olvas; írásban való 

kommunikáláskor nem használatos; idegennel vagy olyannal beszél, aki nem 

ismeri, beszéli az adott nyelvjárást; szeretné, ha mindenki megértené őt; 

kettősnyelvű az illető, és a szituációtól, a beszédpartnertől, a helyszíntől és az 

alkalomtól függően választja a köznyelvet, mert célravezetőbbnek érzi; 

− érdektelenség – nem érzi kötelességének, hogy azt megőrizze; 

− ellenszenv – esetleges ellenérzéseik, amelyeket a saját nyelvjárása iránt táplál. 

Voltak azonban olyan vélemények is, amelyek önmagukban is stigmatizálóak: 

„Ha van háttere és képessége, akkor nem használja a tájszólásokat.” (25 éves nő, 

Kárpátalja) / „Mivel elsősorban zárt környezetben, vidéken maradt meg, ezért az alacsony 

műveltségre utal.” (32 éves férfi, Felvidék) / „Az általános műveltségtől, olvasottságtól.” 

(51 éves nő, Kárpátalja) / „Mennyire olvasott.” (49 éves nő, Kárpátalja) / „Szeretne 

műveltebb beszélőnek tűnni.” (39 éves nő, Felvidék) 

Volt három pedagógus, aki kiemelte ennél a válaszadásnál, hogy az iskolában nem 

használjuk a nyelvjárást, csak az irodalmi nyelvet. 

 

6.1.6. Különbség a nyelvjárás és a köznyelv között 

A köznyelv és a nyelvjárás önálló nyelvi rendszerek, vagyis saját hangrendszerük, 

lexikájuk és grammatikájuk van, az egyéb nyelvváltozatok, a regiszterek viszont főként 

lexikában és szemantikában különböznek a köznyelvtől és/vagy nyelvjárásoktól. A 

nyelvjárások nyelvi vonásai megkülönböztetőek, a standard nyelvformáitól való eltérést 

mutatják. Több szempontú egybevetés alapján nyilvánvaló, hogy a különböző nyelvi 

szintek esetében a szókészlet, a fonémagyakoriság területén több, mondatszinten pedig a 

legkevesebb különbség mutatható ki a nyelvjárások és a standard között. A pedagógusok 

viszont e különbségek említése mellett rámutattak esztétikai, értékbeli különbségekre is a 

két nyelvváltozat kapcsán. Néhány szempontjuk a különbségtételnél: 

− a köznyelv általános elfogadottsága: a köznyelv általánosan elfogadott, nem 

stigmatizált, többek által ismert, sokak számára tanult és nem elsajátított 

nyelvváltozat (a nyelvjárást nem lehet tanulni); 
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− területiség: a köznyelv nagyobb térségre jellemző, míg a nyelvjárás egy kisebb 

területre; nyelvjárásban kevesebben beszélnek; 

− értékítélet: a köznyelv igényesebb, választékosabb; a nyelvjárás ízes, egyedi, 

különleges, változatos, természetes(ebb); 

− identitástudat: a nyelvjárás jobban kifejezi identitásunkat, egy közösséghez való 

tartozást, személyesebb; 

− nyelvrendszertani különbségek: a nyelvjárásoknak más a hangsúlyuk; különbség 

mutatkozik a hangok szintjén (pl. zárt ë), szavak szintjén (pl. csóvány, verécke) és a 

mondatszerkesztés szintjén (pl. nem-e hiányzik); 

− egységesség: a nyelvjárásoknak nincs írásbeliségük, míg a köznyelvnek van; a 

köznyelv előírások, normák által szabályozott nyelvváltozat, ezáltal egységes, míg 

a nyelvjárás nem; 

−  kialakulás: a nyelvjárás természetes fejlődés eredménye; a köznyelv egy 

„mesterséges” nyelvváltozat. 

A nyelvjárásokat pozitívan értékelte a legtöbb válaszadó, aki az esztétikai különbséget 

tekintette elsődlegesnek: egyedinek, különlegesnek, változatosnak, természetes(ebb)nek, 

személyesebbnek érzik többen ezt a nyelvváltozatot, de látható „a köznyelv igényesebb, 

választékosabb” válaszból, hogy néhány emberben még mindig élnek a régi 

beidegződések, miszerint a nyelvjárásokat az iskolázatlan emberek használják, kevésbé 

igényesnek tartják azt, aki nyelvjárásban szólal meg. 

 

6.1.7. Nyelvváltozatok és munkahely 

Bár van, hogy valaki csak egy nyelvváltozatot birtokol, de annak a nyelvnek 

általában több változatát ismerjük, amelyet beszélünk. Ezen változatok közül mindig azt 

választjuk, amelynek használatát helyénvalónak, illendőnek, célravezetőnek tartjuk a 

partnerrel szemben az adott kommunikációs helyzetben. Az adatközlő pedagógusok 

munkahelye az iskola, ahol különféle beszédpartnerekkel kerülnek kapcsolatba a 

megkérdezettek (diákok, tanár kollégák, szülők, éttermi dolgozók, takarítók stb.), akikkel 

különféle nyelvváltozatokat használ(hat)nak. Mivel „a határon túli magyar beszélők 

általában nem beszélik a standard magyar nyelvváltozatot” (Kozmács 2015: 129), az ottani 

pedagógusok többsége sem, bár annak megtanítása és elsajátíttatása lenne a célja a határon 

túli magyar anyanyelvi nevelésnek is a tantervek alapján. A legtöbb adatközlő pedagógus 

(56%) így a regionális köznyelvet használja leggyakrabban a munkahelyén (13. táblázat). 
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Melyik nyelvváltozatot 

használja legtöbbször 

munkahelyén? (N = 182 fő) 

Felvidék Kárpátalja Erdély 
Összesen 

(fő) 

Összesen 

(%) 

magyarországi köznyelvet 10 19 2 31 17,0 

helyi (regionális) köznyelvet  57 23 22 102 56,0 

nyelvjárást/tájszólást 5 0 0 5 2,8 

többször a magyarországi 

köznyelvet 
7 5 0 12 6,6 

többször a helyi (regionális) 

köznyelvet 
7 10 3 20 11,0 

többször a 

nyelvjárást/tájszólást 
1 1 0 2 1,1 

többet ugyanolyan arányban 5 5 0 10 5,5 

Összesen 92 63 27 182 100,0 

 

13. táblázat: A pedagógusok leggyakrabban használt nyelvváltozatai a munkahelyüken 

 

Akik több nyelvváltozatot használnak ugyanolyan arányban (10 fő), közülük hatan a 

regionális és a magyarországi köznyelvet használják egymás mellett, ketten a regionális, 

magyarországi köznyelvet, illetve a nyelvjárást, és egy adatközlő a nyelvjárást és a 

regionális köznyelvet, egy pedig a nyelvjárást és a magyarországi köznyelvet használja 

párhuzamosan. 

 

6.1.8. Az adatközlők viszonya a nyelvjárásokhoz 

A nyelvjárási attitűdök vizsgálatakor elkülönül egymástól az anyanyelvjárás és a 

más nyelvjárások kérdésköre. Az egyén sokkal szorosabban kötődik saját nyelvjárásához, 

mint más nyelvváltozatokhoz, és ebből kifolyólag más-más tényezők befolyásolják 

mindkettőt, esetleg ugyanazok, de eltérő mértékben. Ennek alapján két külön egységre 

tagolódnak a nyelvjárási attitűdökre vonatkozó kérdések: az egyikben az anyanyelvjárás áll 

a középpontban (14. táblázat), míg a másikban a más nyelvjárásokkal kapcsolatos attitűdök 

(15. táblázat). G. Varga Györgyi főbb nyelvi magatartástípusaiból kiindulva (G. Varga 

1972), azokat kiegészítve hat lehetőség közül választhattak az adatközlők, illetve 
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megfogalmazhattak saját véleményt is: a)  az adatközlő választhatta azt a lehetőséget, hogy 

„nem beszélnek nyelvjárásban/ tájszólásban ott, ahol jelenleg él”; b) a nyelvjárást „minden 

más nyelvváltozatnál jobban szeretem” meghatározásban több az érzelmi kötődés, c) 

„szeretem a nyelvjárást, de a köznyelvet is” meghatározás a racionális nyelvszemléletet és 

d) a „helyi érdekességnek tartom” a jóindulatú érdeklődést jelöli. Az e) „nem érdekel” 

meghatározás érdektelenséget tükröz, míg az f) lehetőség – „rossznak, helytelennek 

tartom” – a nyelvjárások elítélését jelenti. 

 

Hogyan viszonyul saját 

lakóhelye nyelvjáráshoz?  

(N = 180 fő) 

Felvidék Kárpátalja Erdély 
Összesen 

(fő) 

Összesen 

(%) 

Nem beszélnek 

nyelvjárásban/tájszólásban 

ott, ahol jelenleg élek. 

9 14 0 23 12,8 

Minden más nyelvváltozatnál 

jobban szeretem. 
9 2 0 11 6,1 

Szeretem a nyelvjárást, de a 

köznyelvet is. 
46 17 12 75 41,7 

Helyi érdekességnek tartom. 25 24 15 64 35,5 

Nem érdekel. 2 3 0 5 2,8 

Rossznak, helytelennek 

tartom.  
0 2 0 2 1,1 

Összesen 91 62 27 180 100,0 

 

14. táblázat: A pedagógusok viszonyulása saját lakóhelyük nyelvjárásához (N = 180 fő) 

 

Az adatközlők 12,8%-a jelölte be azt a választ, miszerint nem beszélnek nyelvjárásban 

ott, ahol a pedagógus jelenleg él. Kitűnik az adatokból, hogy a kárpátaljai tanárok közül 

jelölték meg többen ezt a választ, 22,6%-uk, míg a felvidéki pedagógusok 9,8%-a.  

Személyes érintettségük megközelítéséből (Hogyan viszonyul saját nyelvjárásához?) 

azt látjuk, hogy a tájnyelv kedveltsége ingatag. Általánosságban viszont elmondható, hogy 

a racionális nyelvszemlélet az uralkodó, amelyet a semlegesség, a jóindulatú érdeklődés 

követ. Ez a kép azonban több szempontból árnyalható (6. ábra). A saját nyelvjáráshoz 
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kapcsolódó attitűdök először a nyelvjárás aktív használata szempontjából vizsgálandóak. 

Akik nyelvjárásban beszélnek, azok közül a legtöbben (58 fő – 59,2%) azt nyilatkozták, 

hogy szeretik a nyelvjárást, de a köznyelvet is. Akik viszont nem beszélnek nyelvjárásban, 

azok közül a legtöbb válaszadó helyi érdekességnek tartja a nyelvjárást (38 fő – 45,8%). 

Nem jellemzi a nyelvjárásban beszélőket, hogy emocionálisan kötődnének saját 

nyelvjárásukhoz: nagymértékben (91,9%) elutasítják a minden más nyelvváltozatnál 

jobban szeretem a nyelvjárást viszonykategóriát. Mindössze 8 fő (8,1%) szereti jobban a 

saját nyelvjárását minden más nyelvváltozatnál. Egy előző kutatás folyamán a 

nyelvjárásban beszélők közel 17%-ának volt erősebb érzelmi kötődése saját 

nyelvhasználatához (Kožík 2004: 107). Ezt a kérdést azért tartottam fontosnak, mert a 

nyelvjárások köztudottan érzelmi kötődés kifejezésére is alkalmasak.  

A szülők társadalmi státuszának függvényében szintén észrevehető némi különbség. A 

szakirodalom alapján feltételezhető lenne, hogy alacsonyabb végzettségű szülők gyermekei 

sokkal jobban kötődnek érzelmileg saját nyelvjárásukhoz, mint az értelmiségi családból 

származó adatközlők (Kožík 2004, Sándor 2000), ebben a vizsgálatban mégis az 

értelmiségi szülők gyermekei fejezték ki erősebb emocionális kötődésüket a saját 

nyelvjárásukhoz, hiszen mind a 11 adatközlő, aki jobban szereti nyelvjárását bármelyik 

más nyelvváltozatnál, értelmiségi családból származik (7,7%-a az összes válaszadónak).  

 

 

6. ábra: Az adatközlők viszonyulása saját területük nyelvjárásához (%; N = 180 fő) 
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Feltételezhető volt, hogy az adatközlők nem fognak más nyelvjárásokhoz 

emocionálisan kötődni, hiszen kevésbé bensőséges viszony fűzi őket hozzájuk (15. 

táblázat, 7. ábra).  

 

Hogyan viszonyul más 

vidékek nyelvjárásához/ 

tájszólásához? (N = 180 fő) 

Felvidék Kárpátalja Erdély 
Összesen 

(fő) 

Összesen 

(%) 

Érdekesnek, szépnek tartom 

őket. 
70 31 22 123 68,3 

Jobban szeretem őket a saját 

nyelvváltozatomnál. 
1 1 0 2 1,1 

Nem érdekelnek. 1 10 0 11 6,1 

Rossznak, csúnyának tartom 

őket. 
0 0 0 0 0 

Szeretem a 

nyelvjárásokat/tájszólásokat, 

de a köznyelvet is. 
16 20 5 41 22,8 

Egyéni válasz 3 0 0 3 1,7 

Összesen 91 62 27 180 100,0 

 

15. táblázat: A pedagógusok viszonyulása más nyelvjárásokhoz (N = 180 fő) 

 

Ha összevetjük az eredményeket a saját nyelvjárásról alkotott nézetekkel, látható, hogy 

a semlegesség más nyelvjárások esetében sokkal jellemzőbb (68,3%), mint a saját 

nyelvjárásnál (35,5%). Viszont az érdektelenség is nagyobb (6,1%), bár míg a saját 

területen használt nyelvjárást ketten rossznak és csúnyának tartották (mindketten 

Kárpátaljáról származók), addig egy pedagógus sem nyilatkozta ugyanezt más 

nyelvjárásokról. A racionális szemlélet, miszerint valaki szereti a nyelvjárásokat és a 

köznyelvet is, itt 22,8%-ot tett ki, míg az előző kérdés esetében az összes adatközlő 41,7%-

a nyilatkozta ugyanezt, mikor a saját területének nyelvjárásáról volt szó. Ezekből az 

adatokból arra következtethetünk, hogy míg a saját nyelvjárási területük nyelvváltozatát 

kevésbé tartják érdekesnek, szépnek a pedagógusok, és inkább azt a választ jelölték meg, 

hogy ugyanúgy szeretik a nyelvjárást, mint a köznyelvet, addig más területek 
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nyelvjárásáról nagyobb arányban nyilatkoztak pozitívabban, majdnem kétszer annyian 

(35,5% < 68,3%) jóval érdekesebbnek, szebbnek tartják ezek szerint a többi nyelvjárást.  

A kapott értékek egy formálisabb szemponttal kapcsolatban is elemezhetők, így 

megnéztem azt is, mennyire árnyalja az összképet, hogy magyar vagy nem magyar szakos 

pedagógusról van szó. Vannak olyan magyar szakosok is, akiket nem érdekelnek más 

nyelvjárások. Az érdektelenség más nyelvjárások kapcsán nagyobb arányban fordul elő az 

értelmiségi családból származó pedagógusoknál, bár ez az arány így sem nagy (5,1%).  

Egy adatközlő kiemelte, hogy más nyelvjárásokat érdekesnek talál, de nem kifejezetten 

szépnek. Volt egy pedagógus, aki megjegyezte, hogy nincsenek különösebb érzései 

semelyik nyelvjárás kapcsán.  

 

7. ábra: Az adatközlők viszonyulása más nyelvjárásokhoz (%; N = 177 fő) 

 

6.1.9. Mennyire zavaró a nyelvjárási beszéd? 

Határon túl a nyelvjárási beszéd még olyan nyilvános színtereken is megszokott, 
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bevallásuk alapján inkább a regionális és a magyarországi köznyelvet használják 

legtöbbször a munkahelyükön, azaz az iskolában (73%). Ebből kifolyólag feltételezhető 

volt, hogy sokukat zavarni fogja bizonyos szinten a nyelvjárási beszéd az iskolában is mint 

nyelvhasználati színtéren, de az élet más területein is.  

Mivel a pedagógusok példaként is állnak a diákok előtt, az iskola feladatának pedig 

a köznyelv elsajátíttatását is tekintik (főleg a magyar szakosok, de a többi tantárgy oktatói 

is általában), többször rászólnak a diákokra, ha nyelvjárást használnak, abból adódó 

„hibákat” ejtenek, javítgatják őket nemcsak az órákon, hanem a magánbeszélgetéseik során 

is, vagy akár az iskolai szünetekben, amikor diáktársaikkal beszélgetnek. Egy régebbi 

kutatásom során találkoztam egy tanító nénivel, aki a harmadikos osztály előtt 

megjegyezte, mikor a nyelvjárási jelenségek javításáról volt szó egy csoportos irányított 

interjú alkalmával (amit a diákokkal készítettem), hogy ők bizony kijavítják az osztályban 

a gyerekekkel azt, aki „csúnyán” beszél (Danczi 2011), ráadásul várta a diákok 

beleegyezését, hiszen a mondatot az „ugye” partikulával fejezte be, mire a gyerekek 

bólogatása következett (a „szép” beszédet a határon túli magyarok gyakran a standard 

helyett vagy a magyarországi nyelvváltozat helyett használják, a „csúnya” beszéd pedig 

véleményük szerint nyelvjárásias, regionalizmusokkal tűzdelt; Bilász 2016: 47–49, Molnár 

Csikós–Erdély 2005: 73).  

Súlyos következményekkel járhat, ha a pedagógus stigmatizálja diákjai 

nyelvhasználatát, bár ez a megbélyegzés sajnos elég gyakori. A tanulókat saját bevallásuk 

szerint az is rosszul, kellemetlenül érinti, ha kijavítják őket, nem még az, ha valaki lenézi a 

nyelvhasználatukat. Természetesen elő kell segíteniük a köznyelv minél teljesebb 

birtokbavételét, hogy a tanulók köznyelvi szó- és írásbeli megnyilatkozásaikban egyaránt 

szuverén módon tudják használni a társadalmi versenyképesség szempontjából kitüntetett 

fontosságú standardot, de a nyelvjárások értékeinek, funkcióinak tudatosításával a tanulók 

anyanyelvi otthonosságérzetét, anyanyelvi önbizalmát is kell erősíteniük, mert ezek nélkül 

a kreatív anyanyelvhasználat-készség nem teljesedhet ki (Kiss 2002b: 267). 

A kérdés kapcsán, hogy mennyire érzik zavarónak a nyelvjárási beszédet a 

pedagógusok az élet egyes színterein, egy skálán kellett 1-től 5-ig bejelölniük az értéket. 

Az értékek átlagait összesítve a 16. táblázatban, egyes területekre (tanóra, tanórán kívüli 

iskolai helyzet, család, hivatal) és életkorra lebontva pedig a 17–20. táblázatokban 

láthatjuk. Az 1-es azt jelölte, hogy egyáltalán nem zavarja őket a nyelvjárásiasság, míg az 

5-ös azt, ha nagyon zavarónak tartják azt azon a bizonyos helyen.  
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16. táblázat: A pedagógusok ennyire érzik zavarónak a nyelvjárási beszédet az egyes színtereken  

(1 – nem zavaró, 5 – nagyon zavaró) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. táblázat: A tanórán ennyire zavarja az adatközlőket a nyelvjárási beszéd 

(1 – nem zavaró, 5 – nagyon zavaró) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. táblázat: A tanórán kívüli iskolai helyzetekben ennyire zavarja az adatközlőket a nyelvjárási beszéd 

Mennyire érzi zavarónak a nyelvjárási 

beszédet az alábbi színtereken?  

(N = 182 fő) 

Felvidék 
Kárpát-

alja 
Erdély 

Összesen  

(1–5) 

utca 1,15 1,17 1,40 1,20 

orvosi rendelő városban 1,71 2,44 2,03 2,01 

orvosi rendelő faluban 1,36 2,11 1,62 1,66 

iskolai tanóra 2,55 3,40 2,41 2,82 

tanórán kívüli iskolai helyzet 1,63 2,51 1,67 1,93 

család 1,35 1,98 1,33 1,57 

hivatal 2,59 3,38 2,74 2,88 

baráti társaság 1,38 1,98 1,44 1,60 

Tanóra 
Korosztályok Átlagosan  

(1–5) (24–35 év) (36–50 év) (51–75 év) 

Felvidék 2.85 2.38 2.68 2.55 

Kárpátalja 3.42 3.43 3.31 3.40 

Erdély 3.40 2.07 2.43 2.41 

Összesítve 3.22 2.65 2.84 2.82 

Tanórán kívüli 

iskolai helyzet 

Korosztályok Átlagosan  

(1–5) (24–35 év) (24–35 év) (24–35 év) 

Felvidék 1.69 1.66 1.46 1.63 

Kárpátalja 2.37 2.50 2.69 2.51 

Erdély 2.00 1.40 2.00 1.67 

Összesítve 2.08 1.87 1.92 1.93 
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19. táblázat: A családban ennyire zavarja az adatközlőket a nyelvjárási beszéd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. táblázat: A hivatalban ennyire zavarja az adatközlőket a nyelvjárási beszéd 

 

Az eredményekből jól látható, hogy leginkább a hivatalban és az iskolai tanórán zavarja a 

tanárokat a nyelvjárási beszéd, bár a tanórán kívüli iskolai helyzetekben is zavarónak 

tartják páran. Legkevésbé az utcán bántja az adatközlők fülét a nyelvjárási nyelvhasználat. 

Míg arra számítanánk, hogy azok a fiatal tanárok, akik nemrég kerültek ki az 

egyetemről, sokkal pozitívabban vélekednek a nyelvjárásokról, és sokkal kevésbé érzik azt 

zavarónak, ha valaki nyelvjárásban beszél, mert esetleg a dialektológiával kapcsolatos 

egyetemi órákon az oktatók megfelelően érzékenyítették őket, éppen az ellenkezőjét 

tapasztaljuk. A 17. táblázatban jól látható, hogy a legfiatalabb generációt zavarja leginkább 

a nyelvjárási beszéd a tanórán, illetve a 18. táblázatból kitűnik, hogy a tanórán kívüli 

iskolai helyzetekben is, de a hivatal esetében is a hozzájuk kötődő érték a legmagasabb 

(20. táblázat). Talán azért születtek ezek az eredmények, mivel a média leginkább rájuk 

hat, ahol leggyakrabban a köznyelvi nyelvváltozatot használják, illetve ebbe a generációba 

tartoznak a legtöbben, akik a nyelvművelés miatt találkozhattak több negatív véleménnyel 

az iskolai éveik folyamán. 

Család 

Korosztályok 
Átlagosan  

(1–5) (24–35 év) (24–35 év) (24–35 év) 

Felvidék 1.62 1.34 1.25 1.35 

Kárpátalja 1.58 2.25 2.00 1.98 

Erdély 1.20 1.20 1.71 1.33 

Összesítve 1.54 1.59 1.55 1.57 

Hivatal 

Korosztályok Átlagosan  

(1–5) (24–35 év) (24–35 év) (24–35 év) 

Felvidék 3.23 2.52 2.36 2.59 

Kárpátalja 3.21 3.54 3.31 3.38 

Erdély 3.60 2.60 2.43 2.74 

Összesítve 3.27 2.84 2.67 2.88 
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Ha az egyes határon túli területekre összpontosítunk, azt látjuk, hogy minden 

színtér esetében a kárpátaljai adatközlők érzik a legzavaróbbnak a nyelvjárási beszédet, 

ahogy azt a 21. táblázat is mutatja. Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Márku Anita 

több kutatásából is az látható (Beregszászi 2004, Beregszászi–Csernicskó 1996, 2004, 

Csernicskó–Márku 2001, Márku 2004), hogy ez a szemlélet megjelenik az oktatásban is, 

hiszen a kárpátaljai iskolák és pedagógusaik a nem standard nyelvi jegyeket hátránynak, 

akadálynak tekintik, és a szubtraktív (felcserélő) szemlélettel igyekeznek elérni, hogy a 

nyelvjárási hátterű diákok cseréljék le a saját alapnyelvi változatukat a standardra. Hibának 

tekintenek minden olyan formát, szót, amely nem része az eszményített magyar 

standardnak, és azokat kigyomlálva azt üzenik a tanulóknak, hogy a nyelvváltozatuk 

értéktelen – ezzel ignorálva mind a nyelvészeti, mind a nyelvpedagógiai és a nyelvi emberi 

jogi alaptételeket. Veszélyes lépések ezek, hiszen „az iskola ezáltal a gyermekek csoport-

hovatartozásának egyik legfőbb jegyét, az édesanyjától elsajátított anyanyelvváltozatát, s 

ezzel együtt azonosságtudatát, közössége hagyományai iránti tiszteletét, szolidaritását 

rombolja” (Beregszászi 2005: 30). Ezzel nem csak nyelvjárásukat veszítik el a diákok, 

hiszen a helyi értékek – a regionális nyelvi értékek is – segítenek megőrizni 

azonosságtudatunkat, megtartani tradícióinkat.  

 

Helyszíntől 

függetlenül 

Korosztályok Átlagosan  

(1–5) (24–35 év) (24–35 év) (24–35 év) 

Felvidék 2.35 1.98 1.94 2.02 

Kárpátalja 2.64 2.93 2.83 2.82 

Erdély 2.55 1.82 2.14 2.04 

Összesítve 2.53 2.24 2.25 2.30 

 

21. táblázat: Helyszíntől függetlenül ennyire zavarja az adatközlőket a nyelvjárási beszéd 

 

A nyelvhasználati színterek kérdése nem volt elég konkrét, hiszen a beszédhelyzet 

helyszíne volt csupán megadva, a kommunikációban részt vevő személyek pedig nem, 

holott a szereplők sokszor meghatározóbbak, mint maga a helyszín. Az orvosi rendelőnél 

mint helyszínnél ketten írtak is megjegyzést, nem mindegy, hogy a betegek vagy az orvos 

beszél nyelvjárásban (a betegek esetében talán kevésbé érezték volna zavarónak, mint az 

orvos kapcsán, aki az értelmiséghez tartozik). 
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6.1.10. Melyik a legkedveltebb nyelvváltozat a pedagógusok körében, és hol beszélnek 

szerintük a legszebben? 

 Mivel a legtöbben a regionális köznyelvet használják a leggyakrabban 

munkahelyükön (73%), várható volt, hogy a regionális köznyelv lesz a legkedveltebb 

nyelvváltozat a körükben (22. táblázat).  

 

Legkedveltebb nyelvváltozat 

(N = 182 fő) 

Nyelvjárás/ 

tájszólás (1–5) 

Magyarországi 

köznyelv (1–5) 

Regionális 

köznyelv (1–5) 

Felvidék 3,98 3,53 4,16 

Kárpátalja 3,46 3,58 3,98 

Erdély 4,07 3,03 4,22 

Összesítve 3,81 3,48 4,10 

 

22. táblázat: A nyelvváltozatok értékelése (1 – legkevésbé kedvelt, 5 – legkedveltebb) 

 

Az adatokból kitűnik, hogy a vizsgált határon túli területek közül Erdélyben kedvelik 

leginkább a nyelvjárási nyelvváltozatot, Kárpátalján legkevésbé, illetve Erdélyben és 

Felvidéken a legkevésbé kedvelt nyelvváltozat a magyarországi köznyelv. Mind a 

magyarországi, mind a regionális köznyelv megítélése az idősebb korosztály tagjainál a 

legjobb: az ötfokú Likert-skálán az eredmény 3,69, illetve 4,24 a körükben a kapott érték, 

ahol az 5-ös értékhez tartozott a „legkedveltebb” értékítélet. A magyarországi köznyelvet a 

fiatalok 3,22-re értékelték, míg a regionálist 3,92-re, és ezzel az ő értékelésük volt a 

legalacsonyabb a két nyelvváltozat tekintetében. Úgy tűnik, hogy a magyarországi 

(standard) nyelvváltozathoz alacsonyabb presztízs társul, mely viszonyulásmód a 

kisebbségi léthelyzetből fakadhat. Ebben a környezetben a nyelv funkciói át- és 

felértékelődnek, a másság jelzőjévé és az azonosságtudat elsődleges jelölőjévé válnak. A 

nyelvjárások megítélésénél a következő adatokkal találkozhatunk: fiatal korosztály – 3,76, 

középkorosztály – 3,71, idősebb korosztály – 4,06. Ez biztató a jövőre nézve, mert ha a 

fiatalok ennyire kedvelik ezt a nyelvváltozatot, valószínűleg tovább őrzik majd azt, átadják 

a későbbi generációknak. 

 Nyelvészeti feladatként tartjuk számon, hogy kiderítsük, hol beszélnek a 

legszebben és a legcsúnyábban magyarul, illetőleg a beszélők szerint melyik nyelvváltozat 

szép vagy nem szép. Ezt azóta kutatják, mióta felismerték a nyelvi attitűdnek, a nyelvi 

sztereotípiáknak a nyelvhasználatot befolyásoló szerepét. „A szociolingvisztika térnyerése 
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óta a nyelvhasználattal kapcsolatban számos olyan felmérést végeztek, amelyek a beszélők 

véleménye alapján a tetszési fok szerint rangsorolják a nyelvváltozatokat” (Kiss 2000: 

465). Már többen feltették adatközlőiknek a kérdést, hogy szerintük hol beszélnek a 

legszebben magyarul (Imre 1963, Kiss 2000, Kontra 1997), ezért a kérdőívemben is 

szerepelt ez a kérdés. A kérdésben a válaszlehetőségek a következők voltak: 

a) Budapesten 

b) magyarországi vidéki városokban 

c) magyarországi falvakban 

d) Kárpátalján (Ukrajna) 

e) Erdélyben (Románia) 

f) Felvidéken (Szlovákia) 

g) Vajdaságban (Szerbia) 

h) Burgenlandban (Ausztria) 

i) Muravidéken (Szlovénia) 

j) Egyéb helyen: ____________________ 

k) Nem szeretnék válaszolni. 

l) Nem értem a kérdést. 

 

A kérdésre a különböző régiókban eltérő válaszok születtek. 34 adatközlő nem szeretett 

volna választ adni a kérdésre, heten nem értették a kérdést, 15 pedagógus pedig nem tudott 

választani, ők ezt az egyéb kategóriához írták megjegyzésként. Így az összesített eredmény 

a nyelvváltozatok presztízsét illetően a 126 pedagógus konkrét válaszából a következő: 1. 

Erdély, 2. Kárpátalja, 3. magyarországi vidéki városok, 4. Budapest, 5. Felvidék, 6. 

magyarországi falvak, 7. Vajdaság.  

Ha összehasonlítjuk, hogy a különböző határon túli térségben élő magyarok hány 

százaléka tartotta a saját nyelvváltozatát a legszebbnek, a következő eredményt kapjuk: 

Erdélyben az adatközlők 74%-a, Kárpátalján 46%-a, Felvidéken viszont az adatközlők 

csak 10,9%-a tartja saját nyelvváltozatát a legszebbnek. Ez azt mutatja, hogy legkevésbé a 

felvidéki adatközlők tartják a területükön használatos nyelvváltozatot a legszebbnek (10 

fő), szebbnek ítélték mind a magyarországit (23 fő), mind az erdélyit (21 fő) 

(a kárpátaljaiak is kevésbé tartják szépnek a saját nyelvhasználatukat, mint 

a magyarországit, az erdélyi adatközlők viszont úgy vélik, hogy a saját területükön 

beszélnek a „legszebben magyarul”). Mindhárom területet tekintve az összesen 59 fő, 
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nyelvjárásban beszélő adatközlő közül csupán 26-an (26,3%) tartják a saját területük 

nyelvváltozatát a legszebbnek, más, konkrét helyen 43 pedagógus (43,4%) szerint 

beszélnek szebben, mint náluk „otthon”. Szembetűnő, hogy azon adatközlők, akik nem 

beszélnek nyelvjárásban (83 fő), épp fordítva nyilatkoztak: közülük 33 fő (39,8%) vallotta 

azt, hogy a saját területükön (Felvidék, Kárpátalja vagy Erdély) a legszebb a magyar nyelv, 

míg ennél kevesebben, csupán 30-an (36,1%) mondták azt, hogy máshol. 

Hasonló eredményekről számol be Fenyvesi Anna is egy vizsgálat kapcsán (Erdély 

– 75,7%, Kárpátalja – 55,9%, Felvidék – 6,5%) (Fenyvesi 2005). Kétnyelvű 

beszélőközösségben gyakrabban használják a nyelv presztízsváltozatát, mint egynyelvű 

közösségben, pedig informális helyzetekben ez fordítva van. A jelenség oka az, hogy a 

magyar nyelv a határon túli magyarok azonosságtudatának központi eleme, és a standard 

norma fokozott érvényesítése a magyar nemzettel való azonosulás szimbolikus 

kifejeződéseként is értelmezhető (Lanstyák 2000: 191). Tehát Szlovákiában mégis a 

standard magyarnak lehet a legnagyobb presztízse, bár az itteni adatközlők is a regionális 

nyelvhasználatot vallották kedveltebbnek a fenti eredményekből kifolyólag (l. 22. 

táblázat). A beszélők elsődleges nyelvváltozatában nyelvjárási elemek és kontaktusvál-

tozatok fordulnak elő, s ezek megbélyegzettsége hozzájárulhat ehhez az attitűdhöz. 

 

6.1.11. Az egykori magyartanárok vélekedései a nyelvjárásokról 

Nagyon meghatározó lehet egy jövőbeli pedagógus esetében, hogyan viszonyultak régi 

tanárai (főleg magyartanára) a nyelvjárásokhoz, hiszen ők is nagy hatással vannak a nyelvi 

tudatossága, attitűdjei fejlődésére. A 182 adatközlő egy része (29,7%-a) nem emlékezett 

egykori magyartanára viszonyulására a nyelvjárásokhoz, de egyesek konkrét emlékeket, 

élményeket osztottak meg a kérdőívben. Az alább néhányuk emlékeit találjuk meg 

kiemelve, legyen szó az egykori magyartanár akár pozitív, akár negatív hozzáállásáról. 

Amikor az egykori magyartanárok pozitív nyelvjárási attitűddel rendelkeztek: „Órákon 

is – szerintem – tudatosan használta, nagy büszkeséggel.” (61 éves nő, Felvidék) / 

„Részletesen tanultunk róla magyar órákon, megismertette velünk a magyarországi 

nyelvjárásokat. A magyartanárom az osztályfőnököm és egyben énektanárunk is volt, és 

nagy kedvelője volt a palóc tájszólásnak, de a többi terület nyelvjárásait is kedvelte, így 

nem lehetett kikerülni az alapos megismerését.” (30 éves férfi, Felvidék) / „Felkeltette 

bennem az érdeklődést a nyelvjárások iránt.” (43 éves nő, Erdély) / „Ő tanított meg a 

szépségeire.” (55 éves nő, Erdély) / „Minden diák készített saját »Vadrózsák« füzetet, 
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amelybe egy évig gyűjtögethettük a közmondásokat, találós kérdéseket, népdalokat, a 

székelyföldi nyelvjárás érdekesebb kifejezéseit. A mai napig az egyik legkedvesebb 

emlékem, ami a magyar órákhoz fűződik.” (27 éves nő, Erdély) / „Elfogadta, sőt gyűjtötte 

a diákok által összeírt tájszavakat.” (49 éves nő, Felvidék). 

Amikor az egykori magyartanárok negatív nyelvjárási attitűddel rendelkeztek: „Az 

alapiskolás magyartanárnőm köztudottan nem kedvelte azokat, gyakran javítgatott 

bennünket (általában magyarázatot nem fűzve a nyelvi jelenséghez, illetve a javításhoz). A 

középiskolás magyartanárnőm véleményére nem tudok visszaemlékezni, de az biztos, hogy 

nem volt nyelvjárási beszélő, és többször javítgatott bennünket felelések, megnyilatkozások 

közben (szintén magyarázat nélkül).” (29 éves nő, Felvidék) / „Folyton kijavított 

bennünket, s azt mondta, nem beszélünk szépen magyarul, ha pl. fésű helyett fűsűt 

mondunk.” (24 éves nő, Erdély) / „Elfogadta, de igyekezett megtanítani a tanulókat a 

rendes magyar nyelvezetre.” (26 éves férfi, Kárpátalja) / „Furcsának tartotta, kijavította.” 

(57 éves nő, Kárpátalja). 

Az adatközlők 33%-a arról számolt be, hogy egykori magyartanára pozitívan állt a 

nyelvjárásokhoz, és csupán 11,5%-uk emlékszik vissza arra, hogy a régi tanára nem 

kedvelte ezt a nyelvváltozatot. Ezek szerint kevesebbüknek volt negatív élménye a 

nyelvjárások stigmatizálásából adódóan, legalábbis magyar órán, ami biztató a jövőre 

nézve. Az eredmények azt mutatják, hogy ma már a minimális szakmai önbecsülés eleve 

lehetetlenné teszi a tanári gúnyolódás bármilyen formáját, hogy minden diák remélhet 

vigasztalást, azaz emberséges és szakszerű tanári viszonyulást, helyreigazítást, 

felvilágosítást minden olyan esetben, ha valaki regionális nyelvhasználata miatt kerülne 

netán célkeresztbe iskolai órán (Kiss 2002b: 265). 

 

6.1.12. Ha valaki csak nyelvjárásban/tájszólásban beszél… 

 A kérdőív egyik kérdésénél azt kértem az adatközlőktől, fejezzék be a fenti 

mondatot. Három válaszlehetőség közül választhattak, vagy befejezhették a mondatot saját 

belátásuk alapján is. Az eredményeket a 23. táblázat tartalmazza.  

 

Ha valaki csak 

nyelvjárásban beszél…  

(N = 182 fő) 

Felvidék Kárpátalja Erdély 
Összesen 

(fő) 

Összesen 

(%) 

…könnyen boldogul. 2 4 1 7 3,8 
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…lehetnek nehézségei. 68 45 24 137 75,3 

…nehezen boldogul. 5 10 0 15 8,2 

Egyéb. 17 4 2 23 12,7 

Összesen 92 63 27 182 100,0 

 

23. táblázat: A „Ha valaki csak nyelvjárásban beszél…” kezdetű mondat befejezései. 

 

A kérdés kapcsán saját maguk is befejezhették a mondatot az adatközlők, illetve 

indoklást is kértem, amit nem mindenki adott, de néhány meghatározó saját 

mondatbefejezés álljon itt példaként az adatközlőktől kategóriákba rendezve:  

- nincs befolyással az ember életére: „…nem akadály az érvényesülésben.” (45 éves 

férfi, Felvidék) / „…nem befolyásolja az ember életét.” (61 éves nő, Felvidék) / „…nem 

hiszem, hogy ettől függ a boldogulása.” (46 éves nő, Felvidék) / „…az is érvényesül.” (40 

éves nő, Erdély) / „Nem látok benne semmi akadályt.” (46 éves nő, Kárpátalja); 

- tulajdonságokat vetít előre: „…érdekesebb személyiség.” (48 éves férfi, Felvidék) 

/ „…különleges.” (48 éves nő, Felvidék) / „…érdekes ember.” (61 éves nő, Felvidék) / 

„…akkor hiteles és eredeti.” (40 éves férfi, Erdély) / „…attól még nem kell elítélni, és attól 

még nem buta.” (41 éves nő, Felvidék); 

- lehetséges stigmatizálás: „…előfordulhat, hogy kinevetik.” (57 éves férfi, 

Felvidék); 

- elítélés: „…akkor kevésbé nyitott szemmel jár a világban.” (43 éves férfi, 

Felvidék); 

- kommunikáció-központúság: „Szerintem az a lényeg, mit beszél, az, hogy hogyan, 

csak másodlagos.” (50 éves nő, Felvidék). 

 Az egyéni válaszok általában pozitívabban mutatnak előre, inkább azt emelik ki, 

hogy attól még lehet értékes, különleges ember valaki, aki nem beszéli a köznyelv 

semelyik változatát (sem a helyit, sem a magyarországit), illetve nem látják az 

érvényesülése akadályát a csupán nyelvjárási nyelvhasználatban.  

 

6.1.13. Mennyire kötődnek az adatközlők az egyes élettereikhez?  

A nyelvi, illetve etnikai (nemzeti) azonosságtudat legfőbb meghatározója a 

regionális és az állampolgári tudat. A megkérdezett pedagógusoknak a nyelvhasználati 

kérdőív 15. kérdésében egy 1-től 5-ig terjedő skálán kellett bejelölniük, hogy mennyire 
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kötődnek településükhöz, régiójukhoz (Felvidék/Kárpátalja/Erdély), jelenlegi országukhoz, 

ahol élnek (Szlovákia/Ukrajna/Románia), valamint Magyarországhoz. 

A regionális azonosságtudat erősségének – a hazavesztés tényén túl – oka lehet a 

határon túli magyar lakosság zömének falusi (és így jórészt paraszti) eredete. Erre már 

Liszka József is felhívta a figyelmünket: „A parasztság körében eredendően nemzettudatról 

nem is igen beszélhetünk. Sokkal szűkebb tájegységek, akár egyes falvak adta keretek közé 

szorul a nép »mi«-tudata” (Liszka 1998: 187). 

A megkérdezett, magyar kisebbségben élő pedagógusok nagy része erősen kötődik 

saját településéhez, lakhelyéhez, valamint a régiójához, vagyis ezáltal a magyar 

kisebbséghez is, a mai Magyarországhoz pedig ugyan kevésbé, de jobban, mint ahhoz az 

államhoz, amelyhez jelenleg tartozik a kisebbségi nyelvterület, amelyen lakóhelye 

található.  

 

A pedagógusok kötődése 
Átlag (1–5) 

Felvidék Kárpátalja Erdély Összesen 

városához/falujához 4,45 4,55 4,74 4,53 

Felvidékhez/Erdélyhez/ Kárpátaljához 4,35 4,22 4,74 4,36 

Szlovákiához/Romániához/Ukrajnához 3,51 2,57 3,37 3,16 

Magyarországhoz  3,57 3,66 3,37 3,57 

 

24. táblázat: A pedagógusok kötődése egyes területekhez (1 – egyáltalán nem kötődik, 5 – nagyon kötődik) 

 

A megkérdezett kárpátaljai pedagógusok kötődnek legkevésbé ahhoz az országhoz, ahol 

jelenleg élnek, és egyben ők kötődnek leginkább átlagban a mai Magyarországhoz. A 

Magyarországhoz való kötődést erősíthetik a határ menti szorosabb kapcsolatok, az 

anyaországban való továbbtanulás, illetve munkavállalás. 

 

6.1.14. Mit jelent a nyelvjárás az adatközlőknek? 

 A nyelvjárási beszélők a nyelvjárási beszédmódhoz több pozitív szerepkört is 

társítanak. A kapcsolatteremtés és -fenntartás fontos eszközének tartják, mert szerintük 

közvetlenebb, őszintébb, egyenesebb, barátságosabb, lágyabb, mint a köznyelven szólás. 

(Az ismeretlen emberrel szemben a semleges – regionális – köznyelet használják, az 

ismerősnek viszont a közös nyelvjárás jár.) A nyelvjárás ezenfelül pozitív érzelmeket 
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ébreszt, hangulatot teremt, mert emberi, meleg, kedves, szívélyes, bizalmas, meghitt, 

kényelmes (Kiss 2017: 217).  

A kérdéshez négy válaszlehetőség tartozott, amelyek közül többet is megjelölhettek 

az adatközlők, de a pedagógusok maguk is megírhatták, mit jelent nekik a nyelvjárás, ám 

ezzel a lehetőséggel csak ketten éltek: az egyikük érdekességként tekint rá, a másik egyéni 

válasz pedig a régióhoz való tartozás jeleként emelte ki ezt a nyelvváltozatot. Mivel többen 

több lehetőséget bejelöltek, és mindenki válaszolt a kérdésre, az eredményeket térségek 

szerint lebontva a 25. táblázat tartalmazza összesítve.  

 

Mit jelent Önnek a 

nyelvjárás/tájszólás?  
Felvidék Kárpátalja Erdély 

Összesen 

(fő) 

Összesen 

(%) 

egyszerű kommunikációs 

eszköz 
26 25 6 57 31,3 

a magyarsághoz való tartozás 

jelzése 
28 18 11 57 31,3 

megőrzendő hagyomány 86 47 24 157 86,3 

haszontalan régiség 1 1 0 2 1,1 

 

25. táblázat: A Mit jelent Önnek a nyelvjárás? kérdésre adott válaszok összesítve 

 

 Csupán két adatközlő jelölte meg, hogy szerintük haszontalan régiség a nyelvjárás. 

A pedagógusok 31,3%-a szerint egyszerű kommunikációs eszköz is, illetve a 

magyarsághoz való tartozás jele, de a legtöbbjük (86,3%) azt vallotta, hogy ez egy 

hagyomány, amelyet őrizni kell. De ha nem kommunikálunk vele, akkor hogy őrizzük 

meg? Vagy elég, ha csak néhány szövegben fennmarad, és nem feltétlenül kell használni? 

A nyelvjárások visszaszorulása természetes folyamat. A visszaszorulás végeredményének 

viszont nem kell, hogy kötelezően a dialektusok kihalása legyen. A nyelvjárás a helyi és a 

regionális azonosságnak a szimbóluma, tehát a lokalitás egyik megjelenési formája, 

társadalmi jegy: a kisközösségi azonosságnak, együvé tartozásnak a szimbóluma. 

Mindaddig, amíg lesznek olyan közösségek, amelyek a „köznyelv, városi nyelv : 

nyelvjárás-kettősség” kínálta nyelvi lehetőséggel élnek azon funkciók kifejezésére, 

amelyekről szó volt, addig lesznek nyelvjárások is. Természetesen nem mai, hanem 

megváltozott és változó formájukban (Kiss 2017: 216–217). 
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Feltételeztem, hogy akik használják is a nyelvjárást – akár a mindennapi 

kommunikációjuk során –, azok inkább megjelölték az egyszerű kommunikációs eszköz 

lehetőséget a válaszok között. Összesen 99 adatközlő beszél nyelvjárásban, közülük 34 

pedagógus (34,3%) jelölte meg az egyszerű kommunikációs eszköz lehetőséget, míg azok 

közül, akik nem beszélnek nyelvjárásban (83 fő), 23-an (27,7%) jelölték meg ezt a választ 

(is).  

A nyelvjárási attitűdöt árnyalja az is, mennyire értenek egyet az adatközlők egyes 

állításokkal, amelyek a nyelvjárásokra, illetve a köznyelvre vonatkoznak. A 26. táblázatban 

azt látjuk, milyen átlag jött ki egyes állítások kapcsán a pedagógusok értékelése alapján (1 

– egyáltalán nem ért egyet, 5 – teljesen egyetért). 

 

Mennyire értenek egyet az 

adatközlők a következő 

állításokkal? (N = 182 fő) 

Felvidék 

(1–5) 

Kárpátalja 

(1–5) 

Erdély 

(1–5) 
Összesítve (1–5)  

Egyre kevesebben beszélnek 

nyelvjárásban/tájszólásban. 
3,37 3,31 3,40 3,36 

Nagyon fontos, hogy ápoljuk a 

nyelvjárásokat/tájszólásokat. 
4,39 4,09 4,33 4,28 

Nagyon fontos a köznyelv 

ismerete. 
4,33 4,47 4,25 4,37 

A nyelvjárás/tájszólás a köznyelv 

romlott változata. 
1,01 1,31 1,18 1,19 

A nyelvjárás/tájszólás az igazán 

tiszta anyanyelvi változat. 
3,00 2,66 3,00 2,88 

 

26. táblázat: Mennyire értenek egyet az adatközlők az egyes állításokkal?  

(1 – egyáltalán nem ért egyet, 5 – teljesen egyetért) (N = 182 fő) 

 

Azt, hogy az adatközlők közül ki mennyire érzi fontosnak a köznyelv ismeretét, illetve 

mennyire érzik azt, hogy egyre kevesebben beszélnek nyelvjárásban, megvizsgáltam az 

életkor függvényében is. Az adatközlők többsége egyetért azzal, hogy ma már egyre 

kevesebben beszélnek nyelvjárásban. A legfiatalabb korosztály érzi azt leginkább, hogy 

fogynak a nyelvjárásban beszélők (27. táblázat), de épp szerintük a legkevésbé fontos a 
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köznyelv ismerete (28. táblázat). 83-an azt állítják a válaszadó tanárok és tanítók közül, 

hogy ők nem használnak nyelvjárást.  

 

Egyre kevesebben beszélnek 

nyelvjárásban. (N = 181 fő) 

Korosztályok Átlagosan 

(1–5) (24–35 év) (24–35 év) (24–35 év) 

Felvidék 3.15 3.28 3.61 3.36 

Kárpátalja 3.21 3.57 3.00 3.32 

Erdély 3.80 3.00 4.00 3.41 

Összesen 3.27 3.32 3.47 3.35 

 

27. táblázat: Korosztályok szerinti megoszlás az Egyre kevesebben beszélnek nyelvjárásban kijelentéssel való 

egyetértés kapcsán 

Nagyon fontos a köznyelv 

ismerete. (N = 181 fő) 

Korosztályok 
Átlagosan (1–5) 

(24–35 év) (24–35 év) (24–35 év) 

Felvidék 4.31 4.26 4.46 4.33 

Kárpátalja 4.11 4.61 4.69 4.48 

Erdély 4.00 4.33 4.29 4.26 

Összesen 4.16 4.38 4.51 4.37 
 

28. táblázat: Korosztályok szerinti megoszlás a Nagyon fontos a köznyelv ismerete kijelentéssel való 

egyetértés kapcsán 

Sokan az államnyelvet használják már a magyar anyanyelvűek közül is a mindennapi 

kommunikációban, vagy már teljesen asszimilálódtak, illetve többen külföldön (akár 

Magyarországon) tanulnak, dolgoznak a magyar nyelvű határon túli lakosok köréből is. 

Emiatt is érezhetik az adatközlők, hogy kevesebben beszélnek nyelvjárásban, de erre utaló 

kutatási eredmények nincsenek.  

6.1.15. A nyelvjárásban beszélő diákok elfogadása, javítása 

 Az oktatás nyelvjárás-ellenességét még mindig tapasztalhatjuk. Még ma is érvényes 

Lanstyák István több mint húsz évvel ezelőtti megállapítása: „Az anyanyelvi nevelés 

legfőbb problémája a nyelvi változatosság kérdésének korszerűtlen kezelése, valamiféle 

»tiszta« nyelvváltozatokban való gondolkodás, valamint az egynyelvűségi szemlélet: a 



126 

 

kisebbségi tanulóknak úgy tanítják anyanyelvüket, mint az anyaországi egynyelvűeknek, 

nagyrészt figyelmen kívül hagyva a kisebbségi diákok kétnyelvűségét [és 

kettősnyelvűségét – D.A.], azt, hogy az ő nyelvhasználatuk törvényszerűen eltér egynyelvű 

[és egyesnyelvű – D.A.] anyaországi diáktársaikétól” (Lanstyák 1996:12).  

Többen vizsgálták a nyelvjárási eredetű helyesírási hibákat vagy a köznyelvitől 

eltérő, s ezért „hibásnak” tartott nyelvhasználati jelenségeket (Lanstyák-Szabómihály 

1997, Kiss 1998b, Guttmann 2003, Rajsli 2004, Posgay 2007, Boda 2011, Danczi 2011, 

Kralina Hoboth 2012, Haniczkó 2012, 2017, Koós 2017). Ezért is tartottam fontosnak 

megkérdezni az adatközlőktől, hogy ők mennyire elfogadóak a nyelvjárási hátterű 

diákokkal, illetve amiatt is fontosak a kérdésre adott válaszok, mert a pedagógusok 82,4%-

a azt válaszolta, hogy vannak nyelvjárásban beszélő diákok azokban az osztályokban, ahol 

tanítanak, tehát nagyon sok diákkal találkoznak napi szinten, akinek nyelvhasználatára 

hatással lehetnek, akár elítélően, akár pozitívan viseltetnek a nyelvjárások kapcsán. Ez az 

arány elég nagy. Kiss Jenő is arról számol be, hogy a diákok több mint fele nyelvjárási 

háttérrel érkezik az iskolába (Kiss 1999a: 380), és ez a határon túli magyarlakta 

országrészekre fokozottan igaz. És úgy tűnik, az arány itt még nagyobb. Vajon mennyire 

képes az iskola arra, hogy úgy tanítsa meg a köznyelv használatát, hogy a regionális, 

tájnyelvi kódot érintetlenül hagyja, s arra hívja fel inkább a figyelmet, hogy mikor 

használhatjuk egyiket vagy másikat? Ehhez nyelvi tudatosságra van szükség, amelynek 

kialakítása főleg a magyartanár, de az egész iskola feladata is. Ahhoz, hogy a pedagógusok 

a diákok nyelvhasználatára építve juttassák el őket a nyelvi tudat kialakításához, fontos, 

hogy nyelvjárási beszédük miatt ne ítéljék el őket, ne bélyegezzék meg a tanulókat, ne 

tegyék nevetség tárgyává őket a diáktársak előtt. Pozitív példával találkozunk 

Szentgyörgyi Rudolf beszámolójában a Balassi Intézetben végzett munkáról, ahol határon 

túli magyar diákokkal is foglalkoznak. A kérvény megfogalmazásának gyakorlása közben 

az egyik felvidéki diák munkájában feltűnt az alapiskola szó, amelyet nem egyszerűen 

áthúztak a javításkor, hanem leültek a pedagógusok a tanulóval, és elmagyarázták neki, 

hogy nincs semmi baj, úgy kell tekinteni a feladatra, hogy a kérdéses helyen semmiféle 

javítás nincs, az alapiskola kifejezés úgy jó, ahogy van, csupán a tanár az általános iskola 

kifejezést várta, ezért is írta oda. Tehát nem hibaként rögzítették a jelenséget, sőt, csupán 

mellétették a magyarországi köznyelvi kifejezést. A hallgató ettől kezdve magabiztosan 

tudta használni mindkét kifejezést, és többször is maga magyarázta: otthon így mondjuk, itt 

(azaz Magyarországon) úgy mondják (Szentgyörgyi 2015: 247–248). 
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 Nyelvi tudaton tágabb értelemben a beszélők nyelvekkel, szűkebb értelemben a 

saját nyelvükkel, nyelvváltozatukkal kapcsolatos ismeretek együttesét értjük (Kiss 2001: 

211). Ennek három összetevőjét, területét különíthetjük el: a nyelvi kompetenciát, a 

kommunikációs kompetenciát és az ún. metanyelvi kompetenciát. Metanyelvi 

kompetencián mindazt a nyelvhasználatot így vagy úgy befolyásoló tudást értem, amellyel 

az egyén és a csoport anyanyelvéről, anyanyelvváltozatáról mások nyelvhasználatáról, a 

különböző nyelvváltozatokról, nyelvi jelenségekről, sztereotípiákról rendelkezik; mely 

hatására egy nyelvet, nyelvváltozatot, nyelvi jelenséget szépnek vagy csúnyának, 

hasznosnak vagy kevésbé hasznosnak, helyesnek vagy helytelennek minősít. 

A nyelvjárást nem használó felvidéki adatközlők 4,09-re ítélték a kollégák 

elfogadását a nyelvjárási hátterű tanulókkal szemben, ahol az 5-ös érték jelentette volna 

azt, hogy teljes mértékben elfogadóak lennének. Kárpátalján ez az érték 3,77, míg 

Erdélyben 4,14 (az egész mintát nézve 3,99). A diákok ezzel szemben a pedagógusok 

szerint kevésbé elfogadóak: Felvidéken 3,84, Kárpátalján 3,30, Erdélyben pedig 3,44 ez az 

érték (az egész mintát nézve 3,59). A főként városi iskolákban, amelyekben nagyrészt 

regionális köznyelvi elsődleges anyanyelvváltozatú gyerekek a tanulók, azért releváns ez a 

problémakör, mert közvetlen tapasztalatok híján a városi tanulók könnyen kerülhetnek a 

nyelvjárásokkal és a nyelvjárási beszélőkkel kapcsolatos tévhitek kelepcéjébe, a 

nyelvjárásokról való negatív vélekedés pedig természetesen összefügg a nyelvjárási 

beszélőkről való negatív vélekedéssel, így kicsúfolhatják, kigúnyolhatják nyelvjárást 

használó osztály- és iskolatársaikat. Tanári segítség, illetve felvilágosítás nélkül esetleg 

rögzül sokukban az a lenéző attitűd, amelynek társadalmi hatása egyáltalán nem kívánatos. 

(Néhány példa a tévhitekre: a nyelvjárások a köznyelv korcsosult változatai; alacsonyabb 

rendűek, mint a köznyelv; közvetlenül kihalás előtt állnak; nem alkalmasak 

nyelvrendszertani vizsgálatokra; a nyelvjárási beszélők intelligenciahiányosak, 

gondolkodásmódjuk egyszerűbb volta miatt alárendelő összetett mondatokat nem, csupán 

mellérendelő mondatokat használnak; kevés szót ismernek és használnak). Az említett 

téves vélekedések egy részét hatékonyan erősítik, éltetik tovább a kabarék népnyelvi 

„betétei” is, amelyek az együgyű balek vagy a félnótás alkoholista gyakori nyelvi 

kísérőjelenségei (Kiss 2002b: 264). Sándor Klára szintén rámutat néhány babonára, 

amelyek a standard változathoz kapcsolódnak (nemcsak Magyarországon, hanem a 

világban másfelé is), illetve vitába száll azzal, hogy a standard nyelvileg tökéletes, vagy 

hogy minden helyzetben ugyanolyan jól használható (Sándor K. 2016: 60–61) 
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Árnyalja kissé a kérdést, hogy vajon milyen gyakran találkozunk javítgatásokkal a 

diákok nyelvhasználata kapcsán. Hiszen a nyelvjárási környezetű iskolásoknak az 

iskolában megkövetelt köznyelvi (szó- és írásbeli) produkciói természetes módon 

tartalmaznak több-kevesebb nyelvjárásiasságot, amelyek a köznyelv szempontjából nézve 

helytelenek, s mint ilyenek – főként a magyartanártól – kezelendő esetek (Kiss 2002b: 

264), de nem mindegy, milyen módon. „A tanárok és tanítók többsége csak néhány nyelvi 

formát javít [tehát nem következetes módon, nem mindent – D. A.], azt is többnyire 

indoklás és magyarázat nélkül. Ez a helyzet pedig a nyelvi bizonytalanság kialakulásának 

forrása, amely a későbbiekben hiperkorrekcióhoz vezet, ami miatt az illető újabb 

fejmosásban részesül, ezáltal tovább erősödik benne a nyelvi bizonytalanság érzése” (Jánk 

2016: 226). A nyelvi esélyegyenlőtlenséget meg kellene szüntetni. „Tudvalevő, hogy a 

nyelvjárási környezetben szocializálódó gyermekek nyelvi értelemben hátránnyal indulnak 

köznyelven szocializált társaikkal szemben, mivel az iskolában kezdettől fogva köznyelvi 

produkciókat követelnek meg tőlük, s az osztályozások során kiderül, hogy számos esetben 

voltaképpen nyelvjárási nyelvhasználatuk, illetőleg beütéseik miatt kapnak rosszabb 

jegyet. Úgy érezhetik tehát, hogy otthoni nyelvük miatt büntetik őket” (Kiss 2002b: 266). 

A tanárok 20,9%-a nem válaszolt a kérdésre. A 144 válaszadó 22,2%-a mindig javítja a 

nyelvjárási beszédet, 45,8%-uk alkalomadtán, néha javítja csak, 32%-uk viszont saját 

bevallása szerint nem javítja azt.  

Ha megnézzük, hogy azon 98 pedagógus közül, akik valamilyen mértékben javítják 

a nyelvjárási nyelvhasználatot diákjaik körében, hányan magyar szakosok, illetve 

mennyien kötődnek más tantárgyhoz, a 29. táblázat eredményeit kapjuk.  

Mindig vagy néha javítja 

a nyelvjárási beszédet.  

(N = 98 fő) 

Magyar szakos Egyéb Átlagosan 

N =  

62 fő 
% 

N =  

82 fő 
% 

N =  

144 fő 
% 

Felvidék 19 59,4 17 53,1 36 56,2 

Kárpátalja 20 90,9 27 87,1 47 88,7 

Erdély 5 62,5 10 52,6 15 55,5 

Összesen 44 71,0 54 65,8 98 68,0 

 

29. táblázat: A magyar és más szakos pedagógusok aránya, akik mindig vagy néha javítják diákjaik 

nyelvjárási beszédét 
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Láthatjuk, hogy az összes magyar szakos pedagógus 71%-a javítja valamilyen 

gyakorisággal a nyelvjárási nyelvhasználatot a diákok körében, míg a más tantárgyat 

tanítók 65,8%-a teszi ugyanezt, tehát a magyar szakosok gyakrabban figyelmeztetik a 

tanulókat, hogy valamit másképp mondott, mint „elvárt” lett volna, de a két eredmény 

között nincs szignifikáns különbség (p≤0,05). Kérdés, hogy magyarázzák-e a javításokat, 

vagy hogyan hívják fel a diákok figyelmét arra, hogy a (regionális) köznyelvben (is) más 

az elvárt, de az általa használt forma, kifejezés alkalmazható más szituációban. Jelen 

kutatásban négy pedagógus jelezte, hogy mindig magyarázatot fűz ahhoz, hogy miért 

javította ki a diákot az alkalmazott kifejezés, szó, nyelvtani szerkezet miatt. Ez csupán 4%-

a azoknak a pedagógusoknak, akik valamilyen mértékben javítják a jelenséget.  

Mivel a magyar nyelv tantárgy keretében a tantervek alapján a magyarországi 

köznyelvet tanítják határon túl is (Beregszászi 2004: 93), fontos rámutatniuk a 

pedagógusoknak, hogy ennek a nyelvváltozatnak az elsajátítása szintén fontos és ajánlatos 

a társadalmi érvényesülés szempontjából, de bátran használják továbbra is a regionális 

köznyelven kívül bizonyos kommunikációs helyzetekben a nyelvjárásaikat is a diákok. 

Főleg kisebb korban a nyelvjárási környezetű diákok nagy része a természetes, 

partnerorientált kommunikációhoz van szokva, ezért nincsenek kellőképpen fölkészítve 

sem a tantermi, sem a közéleti kommunikáció mesterséges formalitására, a nyilvános 

beszédmódra (Kiss 2002b: 266). 

Az iskolai nevelésnek azt kell megcéloznia, hogy a beszélő differenciáltan, a 

helyzetnek megfelelően tudja kiválasztani az egyes nyelvváltozatokat. Ezért dicséretesek 

azoknak a pedagógusoknak a törekvései, akik azt válaszolták, hogy alkalmanként javítják a 

nyelvjárási nyelvhasználatot a tanórán, de mindig magyarázattal, illetve mások nem 

javítási szándékkal, de mindig összevetik a köznyelvvel a nyelvjárási nyelvhasználatot. 

Van olyan tanár, aki javítani semmiképpen nem javítja a nyelvjárási beszédet, de előfordul, 

hogy érdekességként jelzi a diáknak, hogy olyan fordulatot használt, amit csak az ő 

régiójukban ismernek a beszélők. Egy adatközlő azt emelte ki, hogy a köznyelvet tanítja, a 

nyelvjárást pedig igyekszik megtarttatni. Voltak, akik a nyelvhelyességi hibákat említették, 

amelyek a nyelvjárásokból fakadnak (pl. az -e szócska helytelen használata, E/1 feltételes 

módú -nák, suksükölés), de ezeket mindig javítják. Mivel ezeket ők pedagógusként 

nyelvtani hibáknak tekintik, ezért igyekeznek leszoktatni ezekről a diákjaikat, bár otthon 

valószínűleg a diákok családtagjai is így használják ezeket. „A kontaktusjelenségeket, 
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nyelvjárásiasságokat, ún. nyelvhelyességi hibákat (…) nem kiirtani kell, hanem 

tudatosítani stílusértéküket, meghatározni használati körüket” (Lanstyák 1996: 13).  

A köznevelési gyakorlat nem hagyhatná figyelmen kívül a(z akár szűk, akár tág) 

kommunikációs környezet szerepét, hatását az eredményes anyanyelvi nevelés, az 

egészséges anyanyelvi és magyarságtudat érdekében. A kontaktusjelenségekről essék szó a 

megfelelő témakörökbe beépítve, de ne úgy menjen haza ezek után a diák, mint egy 

egykori diáktársam, aki büszkén mesélte, hogy otthon elkezdte javítgatni a nagymamát, 

mert helytelenül használta pl. a kinyissuk igét, de még nem sikerült változást elérnie, pedig 

mindig megjegyzi, ha a nagymama valamit „rosszul” mond. A célunk nem lehet, hogy 

helytelenítsük a nyelvjárási jelenségek használatát, csupán arra kell törekednünk, hogy 

megismertessük a diákokat a standard megfelelőikkel, nem elítélve az általuk vagy mások 

által használt változatokat. Erre törekszik Hegyeli Attila is a csángó gyerekeknél, aki így 

vélekedik a csángó magyar gyerekeket tanító és nevelő pedagógusok szerepvállalásáról: 

„Mi nem azt szeretnék, hogy a XXI. században a moldvai csángó gyerekek bocskorban 

járjanak és ne ismerjék a számítógépet, hanem azt, hogy a modern kor előnyeit 

megtanulva, kihasználva, életüket olyan értékre alapozzák, amelyek gyökereikből 

fakadnak, amelyekre büszkék lehetnek. Csángóföld a magyar és a román kultúra 

mezsgyéjén található, ötvöz nagyon sok mindent, a hagyományos kultúra alapja mégis a 

magyar. Éppen ezért nem csak a köz- vagy irodalmi nyelvet tanítjuk, illetve az ezen való 

írást, olvasást, hanem állandóan figyelünk arra, hogy a nyelv lokális értékei, specifikus 

jellege megmaradjanak (a köznyelv és a nyelvjárás gyönyörűen megfér egymás mellett, 

ezek nem zárják ki egymást, sőt!), visszatanítjuk a helyi folklór, szokáskultúra anyagát, 

táncokat. Tehát megtanítjuk Arany János verseit, de ugyanúgy tanítjuk Lakatos Demetert 

is. Megtanítjuk a teljes hasonulást, de soha nem húzzuk alá pirossal, ha a gyerek azt írja, 

hogy »szekervel menek«” (idézi Sántha 2010: 22). 
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7. Következtetések 

Doktori munkám során a határon túli pedagógusok nyelvi tudatáról, különösen 

nyelvjárási attitűdjükről kívántam képet kapni, illetve arról, hogyan viszonyulnak 

nyelvjárásban beszélő diákjaikhoz. Célom volt, hogy hozzájáruljak a szociolingvisztikai és 

a módszertani kutatásokhoz, valamint hogy olyan kérdésekre kapjak választ, melyek 

segíthetik a hatékonyabb anyanyelv-oktatási módszerek kidolgozását, azok sikeres 

gyakorlati alkalmazását. 

Az iskolának nagy szerepe van az anyanyelvi nyelvhasználat alakításában, a tanulók 

nyelvi tudatának fejlesztésében. A pedagógusok feladata – már csak hivatásból is – a 

nyelvváltozatok egyenlőségének képviselete. Az egyenlőség hangsúlyozása mellett pedig 

fontos példát mutatniuk a diákoknak nyelv(járás)i toleranciából és józan nyelvszemléletből 

(Kožík 2004: 115).  

A válaszok alakulása legtöbbször a pedagógusok életkorával, az iskolájának típusával, 

az iskola területi elhelyezkedésével, az adott településtípussal, a tantárggyal, amit 

tanítanak, illetve az adatközlők szüleinek iskolai végzettségével mutattak összefüggést. 

Legtöbb esetben statisztikailag szignifikáns különbség van a falusi és a városi iskolában 

dolgozó, valamint az anyanyelvet oktató és a nem anyanyelvet oktató pedagógusok 

válaszai között. 

A vizsgálatban részt vevő pedagógusok ugyan nem voltak teljesen elítélőek a 

nyelvjárásokkal szemben, de nem mutattak teljes elfogadást sem. A válaszaik alapján 

elmondható, hogy bizonyos mértékben mindannyian rendelkeznek nyelvjárási 

tapasztalattal, még ha nem is beszélnek mindannyian nyelvjárásban.  

A megkérdezett pedagógusok elismerik, hogy környezetükben használják a nyelvjárást, 

de ők egyfajta távolságtartó attitűdről vallanak. Ennek valószínűleg a nyelvjárásokkal, 

nyelvjárási beszélőkkel kapcsolatos előítéletek az okai. Bár adatközlőim nyíltan 

elzárkóznak a nyelvjárási beszélőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiáktól, mégsem tudják 

kivonni magukat teljesen a hatásuk alól. Távolságtartó, elhatárolódó attitűd jellemző a 

tanítókra és a tanárokra (főleg Kárpátalján): 83-an nem vallják magukat nyelvjárási 

beszélőknek a 182-ből. Ugyanilyen elhatárolódó a diákok attitűdje is a nyelvjárásokkal 

kapcsolatban: ők is azt vallották (csaknem a megkérdezettek fele) Dudics Lakatos Katalin 

kutatásában, amelyet 2006 és 2008 között végzett, hogy náluk nem beszélnek 

nyelvjárásban, ők maguk pedig nem is ismerik ezt a változatot, tehát Kárpátalján a diákok 
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körében sincs nagy elismertsége a nyelvjárásoknak (Dudics Lakatos 2016: 319). A 

megkérdezett pedagógusok körében azonban rejtett presztízsre utal, hogy a távolságtartás 

ellenére nem nyilatkoznak negatívan a nyelvjárásokról, érdekesnek, szépnek tartják őket, 

és megőrzendő érték a szemükben ez a nyelvváltozat. (Ennél a kérdésnél számolnunk kell 

azzal, hogy a tanárok olyan választ adtak, amelyet elvártnak éreztek a kutató részéről, 

amely válaszlehetőség pedig egyértelműen nem igazodott az kutatói elváráshoz, mint pl. 

„A nyelvjárások a köznyelv romlott változatai.”, azt valószínűleg akkor sem vállalták 

volna, ha így is gondolják. Bár azt gondolom, azok a pedagógusok, akik így vélekednek a 

nyelvjárásokról, el sem kezdték kitölteni a kérdőívet.) 

Az iskolák típusa is hatással van a válaszok alakulására: a 99 fő nyelvjárásban is 

beszélő adatközlő közül 34 fő falusi iskolában, míg 65 fő városiban tanít. A 83 fő 

nyelvjárásban nem beszélő adatközlő közül 34 fő dolgozik falusi, míg 49 fő városi oktatási 

intézményben. Tehát a falusi iskolákban dolgozók fele beszél nyelvjárásban, fele nem, míg 

a városi iskolákban dolgozók többsége, 57%-a használja ezt a nyelvváltozatot, 43%-uk 

pedig nem. 

Az adatközlő 182 pedagógus közül 143-an származnak értelmiségi családból. 

Összevetettem, hogy összefüggésben van-e ez az adat azzal, hogy ki használja közülük a 

nyelvjárási nyelvváltozatot. A 143 főből 78 beszél nyelvjárásban is (54,5%). A 39 

pedagógus közül, akik nem értelmiségi családból származnak, 21-en használnak 

nyelvjárást (53,8%). Láthatjuk, hogy akár értelmiségi, akár nem értelmiségi szülők mellett 

nevelkedtek az adatközlők, ugyanolyan arányban használják a nyelvjárási nyelvváltozatot, 

vagyis nem függ attól, hogy értelmiségi vagy nem értelmiségi családban nőttek fel az 

adatközlők, akik beszélnek nyelvjárásban. 

Összességében elmondható, hogy a fiatalabb korosztály jobban emlékszik mind 

a nyelvjárásból fakadó előnyökre, mind a hátrányokra, de ez nem jelenti azt, hogy nekik 

több előnyük vagy hátrányuk származik/származott ebből. De sokkal többen számoltak be 

előnyről (39 fő), mint hátrányról (16 fő) a nyelvjárások kapcsán.  

Többségük meghatározta a nyelvjárások fogalmát, de szignifikáns különbség (p≤0,05) 

mutatkozott azon magyar szakos és más, nem nyelv szakos pedagógusok között, akik meg 

tudták határozni a nyelvjárást. A nyelvjárást a pedagógusok 63%-a meg tudta határozni, 

54-en (30,7%) részben rámutattak a nyelvjárás valamely sajátosságára (tehát vagy a 

változatjelleget, vagy a földrajzi kötöttséget kiemelték a körülírásában), és 11 pedagógus 

(6,3%) nem tudta, mi jellemzi a nyelvjárást, esetleg félreértette a kérdést.  
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A megkérdezett pedagógusok saját bevallásuk szerint leginkább a regionális 

köznyelvet használják a munkahelyükön. Ez az általuk legkedveltebbnek minősülő 

nyelvváltozat is, és összességében ezt követi a nyelvjárás. Egyedül Kárpátalján ítélték az 

adatközlők nyelvjárásnál kedveltebbnek a magyarországi köznyelvet. Az adatközlők 

életkorával összefüggésben elmondható, hogy a magyarországi köznyelvet az idősebbek 

választották leginkább a munkahelyen beszélt nyelvváltozatként (23,5%) (a fiatal 

korosztály 16,2%-a, a középkorosztály 14%-a tartozik ebbe a csoportba). Továbbá kiderült, 

hogy az adatközlő fiatal tanítók és tanárok a legrugalmasabbak a kódváltás kapcsán 

(legalábbis a munkahelyükön), mivel a korcsoport 10,8%-a nyilatkozta, hogy több 

nyelvváltozatot párhuzamosan használnak.  

A megkérdezett pedagógusok attitűdjét főleg a racionalitás és/vagy a semlegesség 

jellemzi mind a saját, mind mások nyelvjárásával kapcsolatban, az emocionális kötődés 

kismértékben jellemző csak rájuk. Az adatközlők a nyelvjárásokat elmarasztaló, lenéző, 

negatív színezetű állításokkal nem értenek egyet, és szeretnék megőrizni ezeket a 

nyelvváltozatokat.  

Nem jellemzi a nyelvjárásban beszélőket ugyanis, hogy emocionálisan kötődnének 

saját nyelvjárásukhoz. Mindössze 8 fő (8,1%) szereti jobban a saját nyelvjárását minden 

más nyelvváltozatnál. A nyelvjárást nem használók közül még 3-an tartoznak ebbe a 

csoportba, bár bevallásuk szerint nem használják ezt a nyelvváltozatot. Így teljesült a 1. 

hipotézis, vagyis az adatközlők, akik beszélnek nyelvjárásban, a saját nyelvjárásukhoz 

szorosabban kötődnek érzelmileg, mint azok, akik bevallásuk szerint nem használják ezt a 

nyelvváltozatot.  

A regionális köznyelv a legkedveltebb nyelvváltozat az adatközlők körében. A vizsgált 

határon túli területek közül Erdélyben kedvelik leginkább a nyelvjárási nyelvváltozatot, 

Kárpátalján legkevésbé, illetve Erdélyben és Felvidéken a legkevésbé kedvelt 

nyelvváltozat a magyarországi köznyelv.  

A 3. hipotézissel ellentétben a felvidéki és a kárpátaljai pedagógusok többsége nem a 

saját területe beszédét tartja a legszebbnek. Kiderült, hogy legkevésbé a felvidéki 

adatközlők tartják a területükön használatos nyelvváltozatot a legszebbnek (10 fő), 

szebbnek ítélték mind a magyarországit (23 fő), mind az erdélyit (21 fő) (a kárpátaljaiak is 

kevésbé tartják szépnek a saját nyelvhasználatukat, mint a magyarországit, az erdélyi 

adatközlők viszont úgy vélik, hogy a saját területükön beszélnek a „legszebben 

magyarul”).  
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A nyelvjárások hagyományőrző szerepének hangsúlyozása miatt arra 

következtethetünk, hogy – a kétségtelenül meglevő általános kommunikatív funkció 

mellett – kisebbségi környezetben is főleg a hagyományok továbbörökítésére és ápolására 

korlátozódik a tájnyelv szerepe. Az adatközlők leginkább a hagyomány, az identitás 

kifejezőjeként tekintenek erre a változatra, és kevésbé kommunikációs eszközként. A 

pedagógusok 31,3%-a szerint egyszerű kommunikációs eszköz is a nyelvjárás, illetve a 

magyarsághoz való tartozás jele, de a legtöbbjük (86,3%) azt vallja, hogy ez egy 

hagyomány, amit őrizni kell. Mindenképpen biztató, hogy a távolságtartás ellenére 

fontosnak tartják megőrzését. Összesen 99 adatközlő beszél nyelvjárásban, közülük 34 

pedagógus (34,3%) jelölte meg az egyszerű kommunikációs eszköz lehetőséget, míg azok 

közül, akik nem beszélnek nyelvjárásban (83 fő), 23-an (27,7%) jelölték meg ezt a választ 

(is), így a 4. hipotézisem beigazolódott. 

A pedagógus szerepe, személyes, nyelvekkel, nyelvhasználati jelenségekkel 

kapcsolatos véleménye alakítja tanítványai nyelvi tudatát. 48 megkérdezett pedagógust 

(26,4%) egyáltalán nem zavar a tanórán a nyelvjárások használata, a többi 134 tanítót és 

tanárt valamilyen mértékben igen (73,6%). Így a 2. hipotézis is teljesült, mivel a 

pedagógusok többségét zavarja a nyelvjárás az órán. A pedagógusok elfogadóbbnak tartják 

magukat a nyelvjárásban beszélő diákok kapcsán, mint a diákok saját társaikkal szemben. 

A családias, baráti környezetben kevésbé zavarja őket a nem köznyelvi megnyilatkozás, 

mint a nyilvánosabb színtereken (különösen igaz ez a hivatalra és az iskolai tanórára). Az 

adatközlő pedagógusok 68%-a javítja a diákok nyelvjárási beszédét valamilyen mértékben. 

Más vizsgálataim eredményei is bizonyították (Danczi 2011), hogy gyakran kijavítják a 

tanulókat emiatt az iskolában, de nem következetes módszerrel, ugyanis a legtöbb esetben 

nem magyarázzák meg nekik, mi miért nem adekvát bizonyos beszédszíntereken. Többeket 

a suksükölés miatt figyelmeztettek. A vajdasági gyerekeket például nemigen lehet (de 

lehet, hogy nem is kell) megtanítani arra, hogy ne suksüköljenek. Előfordulhat, hogy 

„nagyobb bajt okozunk azzal, ha megpróbáljuk őket nyelvileg »átnevelni«. Ennek 

eredménye az elbizonytalanodás, a hiperkorrekció természetellenes kényszere, végül pedig 

a gátlásokkal elegyített nyelvhasználati kavalkád” (Szentgyörgyi 2015: 248). 

 A 144 válaszadó pedagógus 22,2%-a mindig javítja a nyelvjárási beszédet, 45,8%-

uk csak alkalomadtán, néha javítja csak, 32%-uk viszont saját bevallása szerint nem javítja 

azt.  
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Nincs szignifikáns különbség (p≤0,05) az életkort illetően azok között, akiket a 

leginkább a tanórán zavar a nyelvjárás, viszont abból a szempontból van, hogy mely 

adatközlő mely határon túli területről származik. Itt is a kárpátaljai pedagógusokat zavarja 

jobban a nyelvjárás. Ennek oka lehet az is, hogy a kárpátaljai magyar tantervekben, illetve 

az anyanyelvi nevelésben nagy hangsúlyt fektetnek a nyelvhelyességi kérdésekre 

(Beregszászi 2004: 93). 

 

7.1. Összegzés 

A nyelvjárás rejtett presztízse akkor bukkan elő a leginkább, amikor provokáljuk a 

pedagógusokat, hiszen beindulnak az „énvédő” mechanizmusok. A nyelvjárás 

megbélyegzése önmagában, viszonyítás nélkül, erőteljes ellenállást szül, azonban a 

használati funkciójának megítélésében, köznyelv-kontrasztív szemléletben, már sokkal 

visszafogottabb viszonyulásmód kontúrjai sejlenek fel. 

Bízhatunk abban, hogy a vizsgált magyar pedagógusok megfelelő irányban 

alakítják tanítványaik nyelvi attitűdjét, ha ők maguk sem tudják még teljesen levetkőzni a 

kialakult, hosszú évek alatt rögzült és sztereotípiák hatását tükröző beidegződéseket? 

Befolyásolhatja őket a környezetük részéről támasztott elvárás, mi szerint egy tanár 

beszéljen „szépen” magyarul. Ezt támasztja alá, hogy annak ellenére, hogy pozitív, vagy 

legalábbis elnéző attitűdről vallanak mások nyelvjárásiasságára vonatkozó válaszaik, ők 

maguk elhatárolódnak ezektől a változatoktól. 

A pedagógusok körében végzett felmérés bebizonyította, hogy az új anyanyelvi 

nevelési szemléleteknek, a pedagógusok továbbképzésén elhangzó tájékoztató jellegű 

tudományos előadásoknak van már eredménye: elzárkóznak a különböző 

nyelvváltozatokat, beszélőiket nyíltan negatívan érintő véleményektől. A kívánt célt, a 

kommunikációs kompetencia megfelelő szintjének kialakítását viszont csak úgy érhetjük 

el, ha ezek a gátoló tényezők megszűnnek, vagy legalábbis csökkennek. Azt 

megállapíthatjuk, hogy a megadott irány megfelelő, és a pedagógusok megpróbálják 

követni ezt.  

Gyakorló magyartanárként úgy látom, a szemléletváltás, amely nemcsak a magyar 

nyelvváltozatok és a nyelvhasználat felértékelődését célozza, hanem a nyelvvel való 

foglalkozást, a nyelvi tudat kialakítását, fejlesztését, a reflektív és az önreflektív 

nyelvszemlélet kibontakozását is, elkerülhetetlen és kívánatos. Örvendetes lenne, ha a 
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pedagógusok és a diákok ezekre figyelnének nemcsak a magyar nyelvi (de azokon 

különösen), hanem más tantárgyak tanításakor is. A magyar nyelvi nevelés pedig olyan 

tantárgy legyen, amely a gyakorlatban is hasznosítható ismereteket ad, ráadásul formálja a 

diákok attitűdjeit is a(z anya)nyelv és a nyelvet használók kapcsán, és mindezt érdekes, 

motiváló módon tegye. 

Az iskola és a magyartanár fontos feladata a köznyelv közvetítése és elsajátíttatása 

a diákokkal, viszont a megnyugtató és egyben eredményes megoldás az lenne, ha ezt a 

feladatot úgy végezné el, hogy figyelembe véve a tanulók nyelvjárási hátterét a 

funkcionális-szituatív kettősnyelvűség alapján tanítaná a köznyelvet (Posgay 2007: 213). A 

köznyelv és a nyelvjárások kapcsolatát a két nyelvváltozathoz kötődő speciális 

szerepkörmegoszlásként célravezető láttatni. 

Az iskolákban egyrészt kontrasztív szemléletű, a nyelvjárást megtartó, nem pedig 

kiszorító tanítás volna kívánatos, másrészt pedig az, hogy a nyelvjárásokból felkészült 

tanítók, tanárok oktassák a diákokat. Fontos, hogy a tanárok tényszerűen értelmezzék, 

magyarázzák a nyelvjárási jelenségeket a diákoknak, hogy a tanulók nyelvi tudatukban s 

mindennapi nyelvhasználatukban értsék és tudatosan használják anyanyelvváltozatukat, és 

alkalmazni tudják a beszédhelyzetnek megfelelő kódot. A pedagógusnak lehetősége van 

arra, hogy a nyelvjárási és regionális jelenségekre is felhívja a tanulók figyelmét, és 

tudatosítsa a jelenségek mibenlétét, a két nyelvi kód egymás mellett élését, használatukat. 

Az iskola feladata az is, hogy a tanulók tudatában kialakítsa a két nyelvi kód használatának 

lehetőségeit, alkalmait. Ezzel is hozzájárulhatna az iskola a nyelvjárások negatív 

megítélésének megváltoztatásához, jelentőségük tudományos értelmezéséhez (Guttmann 

2003: 283). 

Fontos lenne (továbbra is), hogy az alsós tanítói, illetve magyar szakos egyetemi és 

főiskolai hallgatók mellett más szakok diákjai számára is szükséges legyen a dialektológia, 

a szociolingvisztika oktatása. Kiemelt jelentősége van annak, hogy a tanulmányok során 

milyen ideológiák fogannak meg a leendő tanárokban. Hiszen az iskolákba kerülve ezek a 

pedagógusok is ugyanúgy véleményt alakítanak, mint az anyanyelv oktatását végző 

kollégák. S a felelősség túl nagy ahhoz, hogy felkészületlenül, tájékozatlanul álljanak egy-

egy nyelvi „hiba” előtt. Ezt kívánja előremozdítani az ELTE-n már bevezetett anyanyelvi 

kritériumvizsga, amelyre a hallgatók felkészülnek különböző anyanyelvi témakörök 

érintésével a szemeszter folyamán. A tankönyvben, amelyet ezen a szemináriumon 

használnak (Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit – Veszelszki Ágnes szerk. 2015. 
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Mozaikok a magyar nyelvről és a nyelvhasználatról Segédkönyv az anyanyelvi 

kritériumvizsgához. ELTE. Budapest), Szentgyörgyi Rudolf foglalkozik egy fejezetben a 

változó nyelvvel, a nyelvváltozatokkal, bármilyen szakos hallgató számára érthető 

stílusban.  

Fontos lenne olyan segédanyagok, feladatgyűjtemények kiadása, melyek a 

különböző területi és társadalmi változatok nyelvi jelenségeit a köznyelvi normával 

összehasonlítva közlik, s melyek olyan feladatokat is tartalmaznak, amelyek egy-egy 

beszédhelyzetben való eredményes nyelvváltozat-választásra vonatkoznak. Mintaként 

szolgálhat az a Peter Sieber és Horst Sitta által írt svájci kiadvány, amelyről Szabó József 

is beszámol 2005-ben megjelent cikkében (Sieber–Sitta 1986, 1994; Szabó 2005: 59–70). 

A segédanyagok szerkesztőinek, íróinak figyelniük kellene arra is, hogy a nyelvjárásokkal, 

a határon túli magyar nyelvváltozattal szemben semmilyen negatív értékítéletet ne 

tartalmazzanak a kiadványok, és ne sugalljon távolságtartást a kiadvány stílusa. Ebből a 

tanuló azt érzi, hogy ez a nyelvváltozat valóban a miénk, mi használjuk, s a szerzők is 

magukénak érzik, vállalják (l. a szlovákiai egyetemi jegyzet stílusát: Menyhárt–

Presinszky–Sándor 2008).  

A közösség véleményének alakítását is elő kellene mozdítani: előadásokat 

szervezni, a témával kapcsolatos kutatásokról szóló kiadványokat kiadni (röviden, 

közérthetően megfogalmazva), vagy akár közönség előtt gyakorlatban is használni ezt 

a nyelvváltozatot olyan helyzetben, ahol ez nem megszokott. Például akár egy bábelőadás 

közben, ahol „a szervezők a színdarabok létrehozása során ügyelnek arra, hogy a 

bábjátékok szövegkönyve a helyi nyelvváltozatban készüljön, azaz magán viselje a bácskai 

és a bánáti regionalizmusok meghatározó elemeit. Céljuk ezzel, hogy megmutassák 

a diákoknak, hogy a nyelvjárások nem csupán a „parasztudvar” változatai, hanem a kultúra 

művelésére és az értékek közvetítésére is alkalmas variánsok” (Kocsis 2017).  

Mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban lenne mit tenni, akár 

Magyarországon, akár a határon túl. A közös feladatunk az, hogy csökkentsük a különböző 

nyelvváltozatokkal kapcsolatos negatív attitűdök kialakulását, azok támogatását. Elő kell 

segítenünk, hogy az ezekből is adódó nyelvi bizonytalanságok megszűnjenek. De tudjuk: 

minden ilyen természetű változásnak „elsőként a fejekben kell végbemennie” (Antalné 

Szabó 2004: 344–345), és ha az iskola megfelelő színtér is arra, hogy hassunk a diákok 

nyelvi tudatára, az ott dolgozó pedagógusoknak e pozitív attitűd kialakítása még mindig 

csak kitűzött, megvalósítatlan cél.  
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Kožík Dianával szemben, aki szerint egy racionális nyelvszemlélettel rendelkező új 

generáció fölnevelése a cél (Kožík 2004: 116), úgy vélem, a nyelvjárások megmaradása, 

továbbhagyományozása, újbóli értékelése szempontjából sokkal célravezetőbb egy olyan 

nemzedék „kinevelése”, amelynek tagjai elismerik a nyelvjárásokat ugyanolyan értékű 

nyelvváltozatoknak, mint a köznyelvet, értékelik a bennük rejlő sajátosságokat minden 

szinten, és általuk ragaszkodnak nemzeti örökségü(n)khöz, illetve bátran merik használni 

anyanyelvváltozatukat.  
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8. A nyelvjárástani ismeretek tanítása – módszertani segédlet 

Láthattuk az előző kutatások eredményeiből, hogy a pedagógusok attitűdje már nem 

minden esetben elutasító a nyelvjárások és a regionális köznyelv kapcsán, de még mindig 

vannak hiányosságok, elvállalatlan feladatok a nyelvjárástani ismeretek tanítása, a 

nyelvjárási jelenségek nem megfelelő javítása, a tévhitek kezelése kapcsán. Ezt úgy tudjuk 

pedagógusként felszámolni, ha felkészültek vagyunk, tisztán látjuk a tudományos 

eredményekkel alátámasztott kutatások következtetéseit, szervesen beépítjük a különböző 

tantárgyak tananyagába a nyelvjárások témakörét, a helyén kezeljük a nyelvi hiedelmeket a 

nyelvjárások kapcsán, tisztázzuk azokat a tanulókkal.  

E fejezet – a korábbi vizsgálat(ok) folytatásaként – szeretne cselekvésre buzdítani 

minden tanárt, akinek fontos, hogy diákjai pozitív attitűddel rendelkezzenek mind a saját, 

mind mások nyelvhasználatát illetően. A módszertani segédlet a nyelvjárástani ismeretek 

tanítása kidolgozásához kíván hozzájárulni, amelyet nem mindig tudnak a pedagógusok a 

tankönyvek segítségével a megfelelő mélységben taglalni az iskolában. A nyelvjárások 

kapcsolatai különböző tantárgyakkal, de a magyar nyelv különböző területeivel is sokszor 

kiaknázatlan lehetőségeket nyújtanak, amelyek felfedezése, kihasználása biztosíthatná, 

hogy olyan témaköröknél is elővegyük a nyelvjárásokat (akár a rejtett tanterv részeként), 

amelyek kapcsán talán nem is gondoltunk rá, hogy lehetséges. A nemzeti múlt, történelem, 

hagyományok, de a pozitív érzelmi töltet is szükséges az egészséges nemzeti önérzet és 

önismeret, az erős, szilárd nemzettudat kialakulásához. És mivel az anyaország 

szomszédos az elcsatolt magyar nyelvi területekkel, erre mint nemzeti összetartó erőre a 

magyarságnak különösen nagy szüksége van, hiszen a több mint hárommillió határon túli 

magyar nemzeti identitása, kultúrája, hagyományaik, nyelvük megőrzése, szülőföldjükhöz 

való ragaszkodása ezen nyugszik. Nekik „az ország mai határain belül élő magyarság 

egészséges nemzeti eszmevilága, nemzeti tartása, irántuk megnyilvánuló szeretete és féltő 

gondoskodása adhat hitet, reményt nemzeti létükben való megmaradásukhoz” (Benkő 

1990: 15).  

A nyelvjárási ismeretek általános műveltségünk, mindennapi kommunikációs tudásunk 

részét alkot(hat)ják, főképpen akkor, ha nyelvjárási területen élünk. Megalapozzák, hogy 

sikeresen vegyünk részt akár nyelvjárást használóként, akár köznyelvet beszélőként a 

nyelvjárási beszélők társas kommunikációjában. A nyelvjárásokkal kapcsolatos 

ismereteink és pozitív attitűdünk segítik mások nyelvjárási kommunikációjának a 
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megértését, értelmezését, befolyásolja a kommunikációs helyzetekhez, a partnerekhez való 

hozzáállást. 

A köznevelés különböző színterein alapvetően a magyartanár feladata a dialektológiai 

kutatási eredmények pedagógiai szempontú beépítése az anyanyelvi nevelés folyamatába 

az anyanyelvi és az irodalmi órákon egyaránt. Tőlük is függ, hogy milyen a tanulók 

nyelvismerete és nyelvhasználata. 

A tanulók nagy része anyanyelve regionálisan többé-kevésbé színezett változatát 

beszéli mind a mai napig, azaz területi nyelvváltozatot (nyelvjárást vagy regionális 

köznyelvet) használ. A nyelvi egységet nem lehet úgy megközelíteni, ha a nyelvjárási 

jelenségeket nem támogatjuk, így arra kell törekedni, hogy ezek tudatosításával, 

összehasonlító vizsgálódással segítsük elő a köznyelv elsajátítását s a regionális 

nyelvhasználat továbbélését, a kettő együttélését. 

A normakövetésben nem feltétlenül a nyelvtani szabályokhoz kell ragaszkodnunk, 

hiszen a szociokulturális jellegű nyelvi normákhoz való igazodás szükségesebb, amelyek 

az anyanyelvhasználót a megnyilatkozásaikor úgy irányítják, hogy az adott 

kommunikációs helyzetnek megfelelően, társadalmilag érvényes módon tudja 

megfogalmazni mondanivalóját. Ha egy diák a saját szülőfalujában az élelmiszerboltban az 

elárusítónak azt mondja a pedagógus füle hallatára, hogy „becsomagolhassa, elviszem”, és 

az eladó megérti és becsomagolja az árut, a pedagógusnak nem feladata kijavítani (főleg 

nem a jelenlévők előtt) a tanulót, hiszen tudott érvényesülni egy mindennapi 

kommunikációs helyzetben a nyelvjárását használva (feltehetőleg anélkül, hogy emiatt az 

eladó megbélyegezte volna nyelvhasználatát).  

A pedagógusok néhány esetben ma is betöltik a legveszélyesebb nyelvművelők 

szerepét, akik gyakran félreértelmezik a nyelvhelyességet. A jelenlegi magyar 

nyelvművelésben a nyelvhelyesség azon a felfogáson alapul, mely szerint a nyelvben, 

illetve a különféle nyelvváltozatokban léteznek olyan nyelvi formák, amelyek alapvetően – 

a használat kontextusától függetlenül – jobbak/helyesebbek vagy rosszabbak/ 

helytelenebbek más nyelvi formáknál (Jánk 2016: 224). Az egyes nyelvi formák 

használatakor fontos a kontextus figyelembevétele, hiszen egyazon nyelvi elem 

hasznossága, helyessége különböző kommunikációs szituációkban eltérő lehet. Előfordul, 

hogy egy nyelvi forma nem igazán célravezető az adott beszédhelyzetben, de semmiképp 

sem eredendően jobb vagy helyesebb egy másiknál (Nádasdy 2010).  
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A nyelvi alapú diszkrimináció (= lingvicizmus; a beszélőknek a nyelvhasználatuk 

alapján történő hátrányos vagy előnyös megkülönböztetése) számtalan közegben és 

helyzetben előfordulhat (állásinterjú, fórumok stb.), melyek közül az egyik legjelentősebb 

az iskola, ahol a lingvicizmus központi szereplője a pedagógus, aki sokszor nem is sejti, 

hogy nyelvi alapon diszkriminál, mikor kijavítja például a diákjai nyelvjárási 

nyelvhasználatát. „A legtöbb európai országban a lakosságnak az a nagy hányada, amelyik 

nem beszéli a standard változatot, a diszkrimináció különféle formáinak van kitéve, s 

éreztetik vele, hogy anyanyelvként beszélt népnyelve alacsonyabb rendű, nemcsak 

társadalmilag – ez sajnos igaz –, hanem nyelvileg is, ami viszont a leghatározottabban nem 

igaz. Aligha meglepő tehát, hogy e lakosság nagy része igyekszik anyanyelvét a standard 

változattal felváltani, még akkor is, ha tudatosan igazából nem is akarná ezt tenni” 

(Trudgill 1995: 108). 

A tanító és a tanár nyelvészeti kérdésekben is állást foglal a tanítási órákon, és egy 

nyelvész feladata a nyelv leírása, nem pedig az, hogy előírja, mások hogy használják a 

nyelvet. Az általuk helytelennek vélt nyelvi formák nyelvhelyességi hibaként való 

feltüntetése és folyamatos (sokszor mániákus) javítása mind nyelvészeti, mind pedagógiai 

szempontból kifogásolható. A pedagógusnak többek között segítenie kellene a diákok 

személyiségének fejlődését is, de a nyelvi stigmatizációval épp ellenkező irányba indul el, 

hiszen ezáltal fokozza a nyelvi bizonytalanság érzését a tanulókban  (Sándor 2001: 248).  

Annak érdekében, hogy azoknak a tanároknak, akik napi szinten javítatják diákjaik 

nyelvjárási és/vagy regionális színezetű nyelvhasználatát (sokszor magyarázat nélkül), 

pozitívabb legyen a szemlélete, szükség van szakmai konferenciák, továbbképzések 

szervezésére, de a különféle anyaországi helyesírási, nyelvhelyességi, mesemondó és 

egyéb versenyekre is szívesen várják a rendezők a harátokon túli magyar gyerekeket, 

fiatalokat, ahol a pedagógusoknak is gyakran szerveznek külön programokat, szakmai 

előadásokat amelyeken akár felmerülhet az elfogadó attitűd, a nyelvi tolerancia is témaként 

más nyelvváltozatok kapcsán. Finnországban például rendszeresen szerveznek 

szemináriumokat, továbbképzéseket a dialektusok és a köznyelv viszonyáról a leendő és a 

gyakorló pedagógusok számára (Guttmann 1995, 2003). 

Az anyanyelvi nevelésnek is figyelembe kellene vennie az iskolai és a tanulói 

nyelvváltozat különbözőségét, mert enélkül a nyelvi szocializáció sikerességét kockáztatja. 

A nyelvi műveltség megalapozása és fejlesztése csak akkor hatékony, ha az anyanyelvi 

nevelés alapoz a diákok otthonról magukkal hozott nyelvváltozatára. A pedagógusnak 
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tapintatosan kellene kapcsolatot teremteni a diák nyelvjárása, regionális köznyelve és a 

standard között, és a hangsúlyt az anyanyelv működésének az ismeretére kellene helyeznie. 

A tanár feladata annak közvetítése is, hogy a különböző változatok gazdagítják az 

anyanyelvi beszélő nyelvi eszköztárát, és biztassa diákjait, hogy ne hagyják el minden 

színtéren az „eredeti” nyelvváltozatukat (Pletl 2014: 26). A kisebbségi magyar 

nyelvjárások jövőjét az határozza meg, mennyire ragaszkodnak beszélőik a magyar 

nyelvhez és magyar identitásukhoz (Kiss 2017: 219), tehát ha azt szeretnénk, minél tovább 

őrződjenek meg ezek a nyelvváltozatok, szükség van rá, hogy a gyermekekben azt az 

érzést erősítsük, az általuk használt nyelvváltozatoknak létjogosultságuk van.  

Beregszászi Anikó jól összegyűjtötte, hogy milyen alapadottságokat kell(ene) 

figyelembe venni a magyar nyelvi nevelés során a kárpátaljai magyar iskolákban, amely 

adottságokra a magyar szakos tanárképzés során (is) kiemelt hangsúlyt kellene fektetni. A 

„lista” alkalmazható más határon túli területeken is, hiszen a magyar tanítási nyelvű 

iskolákban kisebbségi körülmények között a Kárpát-medencében hasonló problémákkal 

néznek szembe mind a tanárok, mint a gyermekek és a szülők.  

„A magyarnak mint anyanyelvnek a tanítása során (…) a következő alapadottságokat 

kell szem előtt tartani: 

− a kárpátaljai magyarság kétnyelvű beszélőközösség; 

− a kárpátaljai magyar nyelvhasználatnak megvannak a sajátos nyelvjárási és 

kontaktushatásból eredő jellemzői; 

− a kárpátaljai magyar gyerekek már meglévő anyanyelvi tudással jönnek az 

iskolába, a célunk tehát nem az, hogy megtanítsunk nekik egy nyelvet, hanem 

hogy tovább fejlesszük az otthoni szocializáció folyamán anyanyelvként 

elsajátított nyelvet; 

− minden anyanyelvi részterület és kompetencia esetében a TOVÁBBfejlesztés az 

oktatás célja; 

− az iskola nem lehet ellensége az otthonról hozott anyanyelvváltozatnak, még 

akkor sem, ha az természetesen nem egyezik a sztenderddel; 

− az iskola feladata a sztenderd nyelvváltozat elsajátíttatása, de nem a gyermekek 

alapnyelve helyett, hanem mellé téve azt, nem felcserélő, hanem hozzáadó 

módon; 

− a helyi kétnyelvűségi sajátosságokat és a nyelvjárási jellegzetességeket 

figyelembe véve végezzük az additív tanítást; 
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− a kárpátaljai magyar beszélőközösség nem egységes, nem egyforma 

alapnyelvváltozattal megy iskolába egy magyar gyerek, aki színmagyar 

településen él, egy magyar gyerek, aki egy vegyes lakosságú településen 

választja a magyar iskolát, illetve egy olyan magyar gyermek, aki például 

szórványban kezdi a magyar tanítási nyelvű osztályt; 

− a tanárnak minden esetben figyelembe kell vennie a tanuló otthonról hozott 

nyelvhasználati sajátosságait; 

− a társasnyelvészeti szemléletet (erről lásd Sándor K. 2014), illetve a kontrasztív 

módszert nemcsak azokon az órákon kell alkalmaznunk, ahol a nyelv és 

társadalom kapcsolatáról, a nyelvi változatosságról, a nyelvjárásokról és azok 

értékeiről esik szó, hanem minden nap, valamennyi órán” (Beregszászi 2015: 

29–30; kiemelés az eredetiben – D. A.). 

A magyartanárok feladatai között szerepel a nyelvjárásokkal kapcsolatos pozitív attitűd 

fejlesztése és a nyelvjárási ismeretek tanítása is. Ezeket azonban csak akkor tudják 

teljesíteni, ha erre felkészülnek, ha az egyetemek és a főiskolák módszeresen felkészítik 

erre őket. Ebben meghatározó szerep jut a jegyzeteknek, a tankönyveknek, a 

segédanyagoknak is, amelyek a tanítás-nevelés megfelelő módszereit tárják a tanárjelöltek 

elé. „A tudomány eredményeit közvetítő felsőoktatástól függ elsősorban, milyen 

felkészültségű tanárok oktatják a közoktatásban részt vevő diákokat. Tehát a 

nyelvtudománynak, jelen esetben pedig a dialektológiának az eredményeitől, a 

dialektológia felsőfokú oktatásától és a magyar szakos tanároktól függ elsősorban (a 

humánértelmiség bizonyos más csoportjaitól pedig másodsorban), hogy a vonatkozó 

korszerű ismeretek eljutnak-e, s mennyi jut el a tanulóifjúsághoz, illetőleg a művelt 

nagyközönséghez” (Kiss 2009: 1). És mivel sokszor azt tapasztaljuk, hogy kevés a 

rendelkezésre álló hasonló segédanyag, a dolgozat e fejezete hiánypótló lehet.  

 

8.1. Külföldi kitekintés 

A legfejlettebb országokban is vannak nyelvjárások. Ugyan nem hagyományos paraszti 

nyelvjárások, de vannak területi alapú nyelvhasználati különbségek Nyugat-Európában és 

az Egyesült Államokban is. 

Német nyelvterületen viszonylag korán elkezdték vizsgálni a nyelvjárások és az 

anyanyelvi nevelés kapcsolatát. Németországban azóta foglalkoznak a kutatók tudatosan a 
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nyelvjárással kapcsolatos oktatási segédanyagok kidolgozásával, amióta a nyelvjárást a 

kommunikációt megnehezítő tényezőként, illetve az iskolában és a munkahelyen fellépő, 

jelen levő akadályként elismerték. De nemcsak a gyermekek számára tartották/tartják 

fontosnak a nyelvjárásokkal való foglalkozást, hanem felhívták a figyelmet arra is, hogy a 

szülők és a tanárok általi általános felvilágosítás a témát illetően szintén elmaradhatatlan.
11

 

Németországban már az 1970-es évektől oktatási segédkönyveket, füzeteket jelentettek 

meg néhány helyi nyelvjárással kapcsolatban (Mattheier 1993: 59). 1976-ban indult egy 

kezdeményezés: Werner Besch, Heinrich Löffler és Hans H. Reich szerkesztésében adták 

ki az első füzetet abból a kiadványsorozatból, amelyből a későbbi évek során (1981-ig) 

minden német nyelvjárási területhez kötődően kiadtak egyet-egyet (Dialekt/Hochsprache – 

kontrastiv. Sprachhefte für den Deutschunterricht), tehát minden kötete más-más 

nyelvjárási régióval foglalkozik (8 füzet jelent meg az 5 év alatt, amelyekben a német 

nyelvterület 8 nagy nyelvjárási régiójával foglalkoznak). A füzetekben röviden tárgyalnak 

néhány elméleti-módszertani kérdést, majd sorra veszik az adott régió fő regionális 

nehézségeit (regionale Hauptschwierigkeiten) és a tájnyelvi típushibákat (landschaftliche 

Fehlertypen) is, végül terápiajavaslatokat közölnek, amelyek segítségével gyakoroltatni 

lehet a típushibák elkerülését. A gyakorlatok összeállításakor a szerkesztők szem előtt 

tartották, hogy a feladatok segítségével a diákok különbséget tudjanak tenni a 

nyelvjárásban (Dialekt) és a köznyelvben (Hochdeutsch) használatos szavak, kifejezések, 

szókapcsolatok használatában, ragozásában. Ezzel nem azt érték el, hogy a gyerekek nem 

használták később saját nyelvjárásukat, hanem azt, hogy tudatosan tudtak kódot váltani, 

bővültek az ismereteik nemcsak a saját nyelvjárási változatukkal, hanem a köznyelvükkel 

kapcsolatban is.  

A német oktatásban gyakran használják fel a kontrasztív nyelvészet módszereit a 

nyelvjárások tanításában, ahogy ezt Heinrich Löffler is megerősíti: „Die linguistische 

Differenz Dialekt-Hochsprache (Standard) wurde für mehrere Landschaftsdialekte 

ausführlich mit den kontrastiven Methoden der Fremdsprachenlinguistik dargestellt”
12

 

(Löffler 1985: 165).  

                                                      
11

 „Soweit der Dialekt als Kommunikationserschwernis oder Behinderung in Schule und Beruf erkannt 

wurde, konnten praktische Schlußfolgerungen in Form von gezielten Unterrichtshilfen, aber auch in Form 

einer allgemeinen Aufklärung von Eltern und Lehrern gezogen werden.” (Löffler 1985: 166) 

12
 Saját fordítás: a nyelvészeti különbséget a nyelvjárás és a köznyelv (standard) között alaposan vázolják 

több tájegység nyelvjárása kapcsán az idegen nyelvek kontrasztív módszerei segítségével. 
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A nyelvjárást elsősorban a standard változat bizonyos kritériumának a hiánya határozza 

meg, és a standard változatot sokszor magával a nyelvvel azonosítják, míg a nyelvjárást az 

ettől való eltérésnek tartják (Ammon 2005: 31). Van azonban változás a nyelvjárások 

megmaradásában, terjedésében Németországban is, ugyanis pragmatikai, funkcionális 

értelemben egy új nyelvváltozat lép a nyelvjárások helyébe. Egy a standardhoz a régi 

nyelvjárásoknál közelebb álló változat veszi át és viszi tovább azokat a funkciókat 

(identitásjelzés, a szűkebb közösséghez tartozás kifejezése, a beszédhelyzet specifikálása 

és stilizálása), amelyek eddig nagyészt a helyi nyelvjárásokhoz kötődtek. Magyar 

nyelvterületen az eddigi megfigyelések alapján erről még a nyelvjárások döntő 

többségében nincs szó. Arról azonban érdemes szót ejteni, hogy a regionális 

köznyelviségnek nevezett beszélt nyelvi sáv átértékelődőben lehet vagy van. Ebben a 

beszélt nyelvi tartományban zajló mozgások a nyelvjárások variabilizálódása, valamint a 

nyelvjárásiatlanodás és a szintén kimutatható visszaregionalizálódás mellett a 

köznyelvietlenedés is szerepet játszhat. Ez azt jelenti, hogy „bizonyos területeken a 

regionális köznyelviség veszi át a korábbi nyelvjárások azon funkcióit, amelyek a kis- 

vagy szűkebb közösségi identitás kifejezésére és jelzésére szolgálnak. Ahol vannak még a 

nyelvjárások, ott a nyelvjárási beszélők anyanyelvi beszédében továbbra is a regionális 

köznyelv(iség) tölti be a köznyelv szerepét. Tehát nem új nyelvváltozat születik, hanem 

egy már korábban meglévő értékelődik át” (Kiss 2017: 218).  

Más országokban (pl. Olaszországban) különböző tendenciák érvényesülnek a 

nyelvjárások tanításának körében. Olaszországban a dialektusok sokasága él egymás 

mellett. Sokáig úgy tűnt, hogy az olasz nyelv és a dialektusok küzdelme az államnyelv 

javára fog eldőlni, továbbá a nyelvészek a nyelvjárások teljes visszaszorulását jósolták a 

harmadik évezred elejére. A legfrissebb felmérések azonban azt mutatják, hogy a kizárólag 

dialektust használó beszélők nagyon kevesen vannak az országban, ellenben sok beszélő 

nyelvi repertoárjában egyaránt jelen van a standard és a dialektus, sőt a fiatalok körében 

nagyon gyakori az ifjúsági nyelv és a nyelvjárás összefonódása (Sobrero 2005: 216). 

Éppen ezért születtek javaslatok arra, hogy az iskolai tanítás a dialektusból induljon ki, 

hogy a gyermekekből ne tűnjön el a tájnyelv ismerete és szeretete. A fasizmus és a 2. 

világháború után a hetvenes években az az elv került előtérbe, hogy a nyelvjárás is 

egyenrangú a nyelvi repertoár többi elemével, és nem lehet hátrányos helyzetűnek tekinteni 

azt a tanulót, akinek az anyanyelve a dialektus. Kollár Andrea arról számol be, hogy 

mindezen törekvéseknek, elveknek, nézőpontváltozásoknak köszönhetően Olaszország 
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általános iskoláiban a dialektust már nem stigmatizáló, de valójában egynyelvű oktatás van 

jelen (mivel még a nyelvjárásokhoz kapcsolódó didaktikai praxis kialakítása nem született 

meg), amelyen belül azért, ha idegen nem hallja, tanár és diák egyaránt szívesen vált át 

tájnyelvre (Kollár 2012). 

Franciaországban három nagy nyelvjárási régiót különítenek el. A dialektális nyelvek 

iránt tanúsított elfogadóbb attitűd a XX. században kezdett elterjedni. A század közepétől 

indulnak a törekvések, miszerint fakultatívan oktathatók (heti egy órában, az 

iskolakötelezettség teljes időtartama alatt) a francia nyelvterületen a regionális nyelvek, 

mint a baszk, a breton, a katalán, az okszitán, a korzikai nyelv. Az 1980-as években 

kezdetét vette a regionális nyelvű televíziós műsorok sugárzása, ráadásul egy 2000. 

augusztus 1-jén született törvény kimondta, hogy a francia televíziónak és rádiónak részt 

kell vállalnia a regionális nyelvek és kultúrák közvetítésében. (Dormán 2015). 

Annak ellenére, hogy több pedagógiai és módszertani nehézség merült fel a tájnyelvek 

oktatásával kapcsolatban (sok tájnyelvnek nincs kodifikált helyesírása, morfológiája), nem 

feladták a próbálkozásokat, hanem a nehézségek megoldására megalakult 2001-ben egy 

konzultatív, regionális nyelvekkel foglalkozó tanács (Abalain 2007: 129), valamint a 

regionális nyelvek és kultúrák ápolását segíti a Conseil de Défense et Promotion des 

Langues de France, amely számos alapítványt és csoportosulást tömörít (i. m. 311). Ezen 

intézkedéseknek köszönhetően 1989 és 2005 között 27 000 főről 270 000 főre emelkedett a 

regionális nyelveket tanulók száma (i. m. 130). 

Ezzel párhuzamosan azonban a regionális nyelvek védelmére és ápolására irányuló 

lépések megkésettnek és erőtlennek bizonyultak. Sokáig Franciaországban is a 

kisebbrendűség érzete párosult a regionális nyelvekhez és kultúrához, így sok fiatal nem 

kívánt élni a nyelvtanulás lehetőségével, és a tanár szakos hallgatók sem választották túl 

sokan szakterületi specializációként a tájnyelveket. Ráadásul hiátus jött létre az oktatott és 

az örökölt tájnyelvi változat között. Több riport számolt be arról, hogy az iskolában 

okszitánt tanuló unoka nem tudja megértetni magát az okszitánt még anyanyelvként 

elsajátító nagyszülővel, így a családi érintkezésben is a francia nyelvet kell használniuk. Ez 

pedig felveti a kérdést, hogy egyáltalán van-e értelme, és van-e lehetőség arra, hogy 

revitalizáljanak egy szociális funkcióitól immáron teljesen megfosztott tájnyelvet 

(Garabato 2006: 277–279). A tájnyelvek revitalizálását célzó törvényekkel párhuzamosan 

születtek a francia nyelv védelmét biztosító intézkedések is, és a francia politika akkori 
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első számú irányítói, a mindenkori köztársági elnökök közül Georges Pompidou és Nicolas 

Sarkozy is a regionális nyelvek ellenében foglaltak állást (Bárdosi 2010).  

 

8.2. Felcserélő helyett hozzáadó anyanyelvi nevelés  

A Magyarországon 2012-től érvényes Nemzeti alaptanterv (NAT) kitér a 

szociolingvisztikai kompetencia erősítésére, fejlesztésére. A szociolingvisztikai 

kompetencia elsajátítása, később pedig a folyamatos fejlődés e téren nagyon fontos minden 

diák számára, hiszen ez „azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét jelenti, amelyek 

erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak − az 

anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például 

udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, 

dialektusok)”
13

. Mindenképpen szükségünk van nekünk, pedagógusoknak is e 

kompetenciára annak érdekében, hogy a nyelvi toleranciát tudjuk erősíteni tanulóinkban, 

bátorítani tudjuk őket egymás elfogadására, tiszteletben tartására – akár a nyelvhasználati, 

nyelvváltozati különbségek okán is.  

A hozzáadó (anya)nyelvpedagógia hatékony módon segíthet a szociolingvisztikai 

kompetencia alakításában, hiszen a régi, eredeti nyelvváltozatot nem szorítja vissza: célja 

az új változat megtanítása úgy, hogy a diák anyanyelvváltozata megmaradjon, és ne 

sérüljön. Ezzel szemben a felcserélő pedagógiában az új nyelvváltozatot úgy sajátíttatják 

el, hogy a diák régi, nem standard változatát kicserélik az újjal.  

 A tanárok nem abból indulnak ki, hogy az iskolába kerülő gyerek már jól tud 

magyarul, csak nem azt a változatot tanulta meg otthon, amelyet az iskola elvár. A 

nyelvjárást sokan nem tekintik a köznyelvvel egyenrangúnak. „Azt kell[ene] tudatosítania 

az anyanyelvet oktató pedagógusnak, hogy a diák már az anyanyelvi oktatás megkezdése 

előtt birtokolja anyanyelvét, kisebbségben többnyire annak nyelvjárását. E gyakorlati 

jellegű nyelvtudására építve az oktatónak nem lehet az a célja, hogy a nyelvtantanítás által 

eltávolítsa a diákot anyanyelvváltozatától, hanem arra kell törekednie, hogy megismertesse 

vele, mi a nyelv/nyelvváltozat szerepe a kommunikációs tevékenységben, hogyan 

alkalmazza a rendelkezésére álló nyelvi eszközöket a mindennapok beszédaktusaiban, mi a 

funkciója az egyes nyelvi kifejezőeszközöknek és nyelvtani fogalmaknak a kreatív 

                                                      
13

 http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf 
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beszédaktusokban” (Menyhárt–Presinszky–Sándor 2009: 17). Iskoláink többségében – 

tapasztalataim alapján – ennek ellenére ma is a felcserélő pedagógia uralkodik, nem pedig 

a hozzáadó. Vannak olyan pedagógusok, akik arra nevelik tanítványaikat, hogy felejtsék el 

nyelvjárási beszédüket, és ehelyett tanulják meg az irodalmi nyelvet. 

A német kutatók is felhívják a figyelmet arra, hogy fontos megértetni az iskolába 

járó gyerekkel, hogy nem az az iskola és a tanárok célja, hogy a diák eredeti nyelvi 

kifejező-rendszerét (sprachliches Ausdruckssystem) – vagyis nyelvjárását – lecserélje a 

köznyelvre, hanem hogy a köznyelv elsajátíttatásával egy teljesebb kifejezőrendszerrel 

ismertessék meg őt: „Den Lehrern und auch den Eltern sollte klar gemacht werden, dass es 

in der Schule nicht um einen Wechsel, um ein Auswechseln der sprachlichen 

Ausdruckssysteme geht, sondern um einen Ausbau von vorhandenen 

Ausdrucksmöglichkeiten in Richtung auf die Hochsprache in Wort und Schrift”
14

 

(Mattheier 1993: 66). 

A hozzáadó anyanyelvi nevelés lehetőséget teremt a társadalmi esélyegyenlőség 

megteremtésére, viszont ellenkező esetben, a felcserélő szemlélet által eleve hátránnyal 

indítja azokat, akik alapnyelvként nem a standard változatot sajátították el, így nem is 

tudják azt használni azt az iskolában. A felcserélő szemlélet diszkriminál, ráadásul 

pontosan az ellenkezőjét állítva: a társadalmi egyenlőség megteremtésének szándékára 

hivatkozik (Jánk 2016: 228).  

A hozzáadó tanári stratégia segítségével a pedagógusok arra nevelik diákjaikat, 

hogy a maga helyén mind a nyelvjárás, mind a köznyelv használata helyénvaló, s 

nyelvészeti szempontból egyik sem különb a másiknál, bár a társadalmi megítélésükben 

annál inkább. „A hozzáadó pedagógiai stratégiával tanítók nem csökkentik, hanem növelik 

tanítványaik nyelvi önbizalmát” (Kontra 2003a: 357). Nem szabad elbizonytalanítani, 

megsérteni a beszélőt, hogy negatív viszony alakuljon ki saját nyelvhasználatával szemben. 

Helyette rá kell mutatni a nyelvjárás értékeire, gazdagságára, de fel kell kínálni a köznyelv 

használatának lehetőségét is. „Az iskolai oktatás folyamatában az oktatás eredményeként 

kerülhet a tanuló két nyelvi kód birtokába úgy, hogy nyelvi tudatában is kialakulhat a 

beszédszituációhoz alkalmazkodó választás lehetősége. Ez természetesen akkor valósulhat 

meg, ha anyanyelvi felkészültsége és nyelvi tudata eljut arra a szintre, hogy erre a 

                                                      
14

 Saját fordítás: A tanároknak és a szülőknek egyaránt világossá kell tenni, hogy az iskolában nem a nyelvi 

kifejező-rendszer cseréjéről van szó, hanem a meglévő nyelvi kifejezőkészségek kiépítéséről a köznyelv 

irányába mind írásban, mind szóban. 
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választásra képessé teszi. Ez a diglosszia kialakításának tudatos folyamata, amely nem 

állítja szembe a helyi nyelvváltozatot (normát) a köznyelvivel, hanem egymásmellettiséget 

hangsúlyoz, s a beszélőre, nyelvi tudatára bízza a választást” (Guttmann 2002: 203). 

A nyelvi alapon történő diszkriminációt – a nyelvről való gondolkodás sajátosságai 

miatt – aligha lehet teljes egészében felszámolni. Mérsékelni, illetve csökkenteni azonban 

lehet és kell is, bármennyire természetesnek tűnik megléte. „Ennek pedagógiai feltétele a 

felcserélő és előíró helyett a hozzáadó, kontrasztív elvet követő szemlélet alkalmazása 

először is a tanárképzésben, ami az ilyen szemléletű tanárképzésből kikerülő pedagógusok 

révén a későbbiekben az iskolai oktatás és nevelés meghatározójává válik. Mindehhez 

pedig elengedhetetlen a szociolingvisztika és a pedagógia összehangolása, a kutatások, 

kutatási eredmények kölcsönös megismerése, minek nyomán hatékonyabbá válhat a nyelvi 

ismeretterjesztés és tanácsadás, illetve a különböző nyelvhasználati segédeszközök 

alkalmazása, elősegítve ezzel a nyílt társadalmi diszkrimináció utolsó bástyájának 

ledöntését” (Jánk 2016: 229). 

 

8.3. A nyelvjárástani ismeretek tanításának kapcsolatai más 

témakörökkel 

 A nyelvjárási ismeretek olyan színesen taníthatók, mint az iskolai (nem csak 

anyanyelvi) órák bármelyik témaköre. A nyelvjárásokkal nem csupán a magyar nyelvi órán 

és nem csak önálló témakörként foglalkozhatunk, hiszen a nyelvjárási ismeretek számos 

más műveltségi területhez is kötődnek az anyanyelven kívül, a történelemtől és az 

irodalomtól, a földrajzon át a különféle művészeti ágakig.  

A nyelvjárási ismeretek beépíthetők a következő műveltségi területek tananyagába: 

− néprajz (a nyelv és a népi kultúra kapcsolata; népszokások, hagyományok 

nyelvjárási területeken; pl. összegyűjthetik az idősektől a településen az adott 

település népszokásait valamely ünnepkör – húsvét, karácsony, lakodalom stb. –  

kapcsán, és ezáltal hallhatnak nyelvjárási beszélőket is megszólalni, találkoznak 

különböző tájszavakkal stb.),  

− irodalom (tájnyelven írt művek, írók és költők nyelvjárása, határon túli magyar írók 

és költők művei; pl. Lakatos Demeter verseivel való ismerkedés, nyelvi elemzés), 

− történelem (a történelmi Magyarország, a határon túli magyarok élete; pl. egy 

határon túli idős emberrel, aki megélte az adott országrész elcsatolását, ahol 
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jelenleg él, egy interjú elolvasása/megnézése – forrás lehet akár  a Magyar Idők a 

Felvidéken (1938-1945). Az első bécsi döntés és következményei című könyv is –, 

értelmezése, elemzése – akár házi feladatként is, vagy szorgalmiként egy saját 

interjú készítése olyannal, aki például Szlovákia 1945-ös visszacsatolására még 

emlékszik),  

− földrajz (a nyelvjárási régiók területi elhelyezkedése; pl. vaktérképen az egyes 

tájegységek – Bánát, Mezőség, Csallóköz, Mátyusföld, Szerémség, Szepesség stb. 

– bejelölése),  

− ének (tájnyelven megszólaló dalok; pl. a Fölszállott a páva című műsor egy-egy 

részletének megtekintése, meghallgatása, vagy népdalgyűjtésre is felszólíthatjuk a 

diákokat az adott tájegységen belül), 

− képzőművészeti nevelés (a nyelvjárási régiók népművészete és szókincse; pl. 

bekapcsolódás képzőművészeti versenyekbe, ahol a népművészeti hagyományokra 

építenek – ReDesign népművészeti hagyományokon alapuló tárgyalkotó- és 

díszítőverseny
15

).  

 

A nyelvjárásokkal a magyar nyelvi órákon sem csupán a nyelvjárási témakörben, hanem 

más tananyagrészeknél is érdemes foglalkozni: 

− szociolingvisztika (a nyelvváltozatok és a társadalom kapcsolata),  

− nyelvtörténet (az irodalmi nyelv kialakulása),  

− jelentéstan (a tájnyelvi szavak jelentése),  

− grammatika (a köznyelvi és a tájnyelvi grammatikai formák),  

− névtan (a névhasználat a nyelvjárási területeken),  

− szövegtan (tájnyelvi szövegek elemzése),  

− lexikológia (a szókincs változásai, tájnyelvi szótárak),  

− helyesírás-tanítás (a kiejtés szerinti írásmód, az ly-os szavak),  

− stilisztika (a tájnyelvi szövegek, mesék, népies irodalmi szereplők stílusa, a tájszók 

stilisztikai értéke),  

− nyelvművelés, nyelvi tervezés (a nyelvhelyesség megítélése). 

 

                                                      
15

 https://felvidek.ma/esemeny/redesign-nepmuveszeti-hagyomanyokon-alapulo-targyalkoto-es-

diszitoverseny/ 
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Örvendetes változás lenne, ha ezeket a kapcsolódási pontokat a tankönyvírók szem előtt 

tartanák műveik szerkesztése, összeállítása során. A kreatív és az interdiszciplináris 

feladatok mindig nagy segítséget jelentenek a pedagógusoknak abban, hogy megláttassák a 

diákokkal a kapcsolatot az anyanyelv egyes változatai között. A megvizsgált 

tankönyvekben a kommunikáció és a helyesírás témaköröknél utaltak néhány szóval a 

nyelvjárásokra mint befolyásoló tényezőkre (Misad–Simon–Szabómihály 2009: 46, 53, 

57).  

 

8.3.1. Néhány feladat a nyelvjárási ismeretek tanításához 

 Az alábbiakban néhány feladat kap helyet, amelyek használhatóak különböző 

anyanyelvi témakörök tanításakor, és megjelennek bennük a magyar nyelv területi 

változatai. Az egyes feladatok mellett fel van tüntetve, a magyar nyelv mely 

tananyagrészhez kapcsolódik, kapcsolódhat.  

 

8.3.1.1. Hiányos csángó népmese 

a) Hallgassátok meg a mesét (https://www.youtube.com/watch?v=wRTuXSlKnfg)! 

Egészítsétek ki a mese lejegyzett változatát a hiányzó szavakkal a felvétel alapján! 

(Kapcsolódó nyelvtani anyag: szövegtan, lexikológia, stilisztika.) 

 

A félnyúzott ____________ 

 

Vót egycer egy ____________ s egy bába. Nekik vót egy gyermekik, egy ____________. 

S oan szegények vótak, hogy csak egy kecskéik vót. S avval a kecskével mindennap kellett 

menni a mezőre. Etetni. Legeltetni.  

____________ nap elment a leánka, jól megetette, este jól megitatta. Este, mikor haza 

ment, kérdezi az apja, hogy ettél-e, ____________, ittál-e, ____________. A kecskét 

kérdezte. S asszonnya a kecske: 

— Igen a tennap, de ma nem. 

A ____________ ____________, s megverte a lányát, hogy minek nem etette meg jól, s 

minek nem itatta meg jól. 

Második nap ment a bábája a ____________, s az is jól etette, itatta. Este, mikor haza 

megy, megint kérdezi a kecskét a ____________, hogy ettél-e ____________, ittál-e  

____________. S a kecske megint azt mondta, hogy: 

— Igen a tegnap, de ma nem. 

Felmérgelődött, s a bábáját is megverte a bacsó. 

Harmadik nap elmegy ő a kecskével. S egész nap eteti jó ____________, este megitattja 

jól, amennyi csak kellett víz neki, s akkor este megkérdezi tőle, hogy ettél-e kecskecske 

ma, ittál-e kecskecske ma. S a kecske megint azt mondta, hogy igen a tennap, de ma nem. 

Akkor mérgesen a bacsó megfogja a kecskét, felvitte a ____________ s elkezte nyúzni, 

élve. ____________ megnyúzta s ____________ a kecske észaladott. S ____________. 
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Futott, futott, kiért az erdőben s ott talált egy ____________ s ____________ a 

____________. Este jött a róka, s a róka észrevette, hogy van valaki a házában, s kérdezi, 

hogy:  

— Ki van a házamban? 

S a ____________ akkor mondja:  

— Én vagyok hápp, fényúzott ____________, majd megettelek, hápp! 

Róka ____________ s ékezdett futni. Futott, futott, megtalálkozott a farkas komájával. S 

kérdezi a farkas komája:  

— Ha’ mi történt veled róka, hogy futsz?  

— Hát van valaki a házamban, s megijesztett s futok.  

— Ne félj ____________, várjál má’, oda megyek én! S oda megy a farkas komája s a 

farkas komája is kérdezi, hogy:  

— Ki van a komám házában?  

—Én vagyok hápp, fényúzott ____________, majd megettelek, hápp! 

S megint éfuttak, ők ketten. Mentek, mentek, vagyis futtak, futtak s ____________ a 

____________. S a  ____________ is kérdezi tőlük, hogy:  

— Mi történt veletek, merre futtok?  

— Hát van valaki a kománk rókának a házában, s megijesztett s futunk tölle.  

— Ne féjetek semmitű, gyertek, maj’ kihajtom én ____________. Oda megy a  

____________ is, kérdezi, hogy: 

— Ki van komám rókának a házában? S monnya a kecske:  

— Én vagyok hápp, fényúzott ____________, majd megettelek, hápp! 

S akkor ők ____________ ékezdtek ____________, s megtalákoztak a medvévé. S a 

medve kérdezze ____________, hogy:  

— Mi történt veletek, mért futtok? Aszonygya, hogy: 

— Hát van valaki a kománknak a házában, a _________________ a házában s megijettünk 

tőle, megijesztett.  

— Ne féjjetek semmitű, kihajtom én onnat. Odamegy a medve, kérdezi, hogy:  

— Ki van a komám rókának a házában? 

— Én vagyok hápp, fényúzott ____________, majd megettelek, hápp! 

S akkor futnak mind a négyen, futnak, futnak, futnak, s megtalálkoznak a ____________, a 

darázsval. S akkor a darázs kérdezi, hogy: 

— Mi történt veletek, hogy miért futtok?  

— Hát van valaki a kománk rókának a házában s megijesztett s futunk. 

— Gyertek vissza, me’ én kihajtam onnat. S bement, bement a darázs, a ____________, 

bément bent a róka ____________ s béfutott a kecskének a ____________ s kikergette, s a 

kecske éfutott, s itt a vége s fuss el vele. 

 

b) Keressetek a szövegben példákat a következőkre, és írjátok ki azokat! (Kapcsolódó 

nyelvtani anyag: grammatika.) 

 Köznyelvitől eltérő birtokviszony: 

 Hasonulatlan –val/ –vel ragos főnevek: 

 Köznyelvitől eltérő igekötős alakok: 

 Köznyelvitől eltérő kicsinyítő képzős alak: 

 Köznyelvitől eltérő múlt idős alakok: 
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 Köznyelvitől eltérő főnévi igeneves alak: 

 

c) Hogyan használjátok ti a fenti kifejezéseket? Hasonlítsátok össze egymás és a 

csángó kisfiú nyelvhasználatát is! (Kapcsolódó nyelvtani anyag: 

szociolingvisztika.) 

d) Keressetek valódi, alaki és jelentésbeli tájszókat a mesében! (Kapcsolódó nyelvtani 

anyag: lexikológia, stilisztika, jelentéstan.) 

 

8.3.1.2. Párkereső 

Keressétek meg a tájszavak jelentését! (Kis képkártyák segítségével, illetve a szavakat 

szétvágva mozgásos formában is megoldható a feladat az osztályban vándorolva.) 

(Kapcsolódó nyelvtani anyag: lexikológia, jelentéstan.) 

 

toportyán konyhaszekrény 

pöszméte gyerek 

paszuly kosár 

pulya talicska 

tengeri napraforgómag 

levonó matrica 

pacuha egres 

makuka mellény 

stelázsi farkas 

vánkos burgonyalepény 

tikmony rendetlen 

furik kukorica 

tócsni bab 

kasita párna 

kolompér mérleghinta 

lajbi burgonya 

lipityóka tojás 

 

8.3.1.3. Nem létező lexikonszócikkek  

(Kapcsolódó nyelvtani anyag: lexikológia, szótárhasználat, stilisztika, jelentéstan.) 

Megjegyzés: a csoportalakítás az alábbi módon történik: mindenki húz egy cetlit egy 

tájszóval, amelyek az élet különböző területeihez tartoznak, és az alapján alkotják meg a 

csoportokat. Pl. egy csoportba tartoznak a növények (paszuly, tengeri, kolompér, piszke), 

másik csoportot alkotnak a ruhadarabok (lajbi, pruszlik, fuszekli, kacabáj) stb.! 
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Alkossatok négyfős csoportokat a húzott tájszavak alapján! Találjatok ki az eredeti 

meghatározáson kívül még két meghatározást az adott tájszavakhoz (mindegyikhez kettőt-

kettőt)! Ügyeljetek arra, hogy a megfogalmazásotok szótárszerű legyen, tehát minél 

tudományosabb, esetleg hasonló az eredetihez, de más jelentést hordozzon!  

A csoport sömölyke mézgyűjtő, hasznos szárnyas rovar, kaptárokban 

tartják, fekete-sárga csíkos 

 lapcsánka liszttel kevert reszelt krumpliból készült, zsírban vagy 

olajban megsütött lepényféle 

 kerbenéző olyan ember, akinek mindig keresztbe áll a szeme 

 megmásodegyesedik teherbe esik 

  

B csoport bicske a vadrózsa termése, tea készülhet belőle 

 tutyella nagy, sárga virágú növény, aminek magjaiból olaj készül 

 pimpimpálé sárga, fészkes virágú, bóbitás, gömb alakú termésű 

gyomnövény; kedves játéka ez a gyermekeknek, akik a 

szárából láncot készítenek, koszorút kötnek  

 viribűl rendetlenül, bugyborékolva iszik 

    

C csoport csollány gyomnövény, amit ha megfogunk, piros kiütéseink lesznek 

 málé búza- vagy rozsliszttel kevert, tejjel vagy vízzel leforrázott 

kukoricalisztből sütött édes lepény 

 kápsál karmol, erősen beleakasztgatja a körmét  

 nyuszka aki nem visel semmilyen ruhát; szőrtelen, tollatlan 

  

D csoport patrac durva vászonból készült ponyvaféle, amelyben takarmányt 

vagy szalmát szállítanak 

 piszke szőrös levelű, kis, zöld, savanykás ízű bogyós gyümölcs 

 
kacsiba, 

kacsuba  

kinek lábai kifelé fordultak; kajszán lépő, illetőleg ideoda 

sántikáló 

 abajdok, 

tabajdok 

idétlenül nagy, ügyetlen 
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E csoport régvelezés reggeli étkezés 

 garád felhányt földből, vályogból, trágyából, gallyakból vagy 

élősövényből álló kerítés 

 
rényezkedik töpreng, búsul, szomorkodik 

 doggya kövér, vaskos (ember) 

 

 

8.3.1.4. Hol laknak a zoboraljiak? 

Olvasd el Török Tamás cikkét (http://forumszemle.eu/2002/06/06/torok-tamas-zoboralja-

torteneti-helyneveinek-vizsgalata/), és készíts fürtábrát a zoboralji helynevek gyűjtésénél 

fellépő helyesírási sajátosságokból! Keresd meg a térképen a cikkben említett 

településeket! (Kapcsolódó nyelvtani anyag: lexikológia, jelentéstan, helyesírás-tanítás, 

névtan, nyelvtörténet.) 

 

8.4. A nyelvjárástani ismeretek tanításának pedagógiai elvei 

A pedagógusoknak, közöttük a magyartanároknak is több fontos pedagógiai elvet 

érdemes és szükséges követniük a nyelvjárásokkal való foglalkozás során. 

 

8.4.1. A pozitív attitűd  

Az iskolai nevelés elsődleges és talán legfontosabb feladata a nyelvjárások iránti 

pozitív attitűd, a helyi (anya)nyelvjáráshoz kötődő nyelvi öntudat kialakítása, erősítése a 

gyermekekben. „Akinek a közös nyelven, azaz a köznyelven kívül anyanyelvjárása is van, 

nem egyszerűen csak eggyel több magyar nyelvváltozatot sajátított el, hanem kétfajta 

kultúra birtokosa is lett. És erre akár büszke is lehet” (Juhász 1992: 59). Ezzel együtt 

fontos a pozitív attitűd kialakítása a (más) nyelvjárást beszélőkkel, nyelvhasználatukkal 

kapcsolatban is. Ezt azonban a pedagógusok csak akkor érhetik el, ha maguk is pozitív 

attitűddel rendelkeznek, és minden megnyilvánulásuk ezt közvetíti a tanulók számára.  

 

8.4.2. A saját nyelvhasználat tudatos megismerésének szükségessége, a 

beszédhelyzethez való igazodás (kódváltás)  

Már kisiskoláskortól elengedhetetlen az önismeret fejlesztése, a saját 

nyelvhasználat megismerése. Ahhoz, hogy a diákok nyilvános megszólalásai minél 
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tudatosabbak és hatásosabbak legyenek, kell ismerniük saját beszédmódjukat, 

nyelvhasználatukat, képességeiket a helyzetekhez és a beszédpartnerekhez való igazodás 

terén. A pedagógusnak mindent meg kell tennie azért, hogy a diákok anyanyelvi 

önismerete fejlődjék. A cél nem az, hogy elhagyják nyelvjárásukat, hanem hogy 

megtartsák azt, megismerjék a különböző nyelvváltozataik értékeit, előnyeit, használják a 

köznyelvet is és a nyelvjárást is – mindkét változatot ott, ahol és amikor egyiket vagy 

másikat célravezetőbbnek tartják. Ebben nagy segítségünkre lehetnek a kommunikációs 

helyzetgyakorlatok, valamint film- és hangfelvételek elemzése. 

 

8.4.3. A személyiség és a nyelvhasználat tisztelete, a tolerancia kiemelt fejlesztése 

Az iskolai nevelés egész folyamatában, így a nyelvjárástani ismeretek tanításában is 

fontos a személyiség tisztelete, a minden embertársunk iránti tolerancia fejlesztése. Mind a 

pedagógusoknak, mind a diáktársaknak nagy a felelősségük abban, hogy a tanulók (a 

nyelvjárási hátterűek is) szorongás nélkül vegyenek részt a nyelvjárási gyakorlatokban, és 

szívesen szólaljanak meg az osztály előtt. Ez azt feltételezi, hogy a tanárok és a diákok is 

tiszteletben tartják egymás nyelvhasználatát, és elfogadják azt: ha köznyelvi, köznyelvinek, 

ha nyelvjárási, nyelvjárásinak. 

 

8.4.4. Életszerűség 

 A nyelvjárások megismerésében az egyik legfőbb motiváló erő a gyakorlatok 

életszerűsége lehet. Fontos, hogy a tanulók olyan életszerű helyzetekben is alkalmazhassák 

a nyelvjárásokkal kapcsolatos tudásukat vagy nyelvjárási beszédüket, amelyeket fiatalként 

nap mint nap megélnek. A gyakorlatokban valódi problémahelyzetet szükséges teremteni. 

A diákok szívesen gondolkodnak olyan témáról, amely érdekes számukra, amely jelen 

van/lehet saját életükben is. A gyakorlatoknak azt kell sugallniuk, hogy az elsajátított 

tudást az élet számos területén alkalmazhatják. 

 

8.4.5. Az elmélet és a gyakorlat egysége 

A nyelvjárási témakörben és feladatokban a hangsúlyt nem az elméletre, hanem a 

gyakorlatra érdemes helyezni: nyelvjárási hangfelvételek meghallgatására, nyelvjárási 

beszélőkkel való találkozásra, nyelvjárási szövegek és szótárak olvasására stb. Ugyanakkor 

fontos az is, hogy a diákoknak legyenek alapismereteik a nyelvjárásokról, a nyelvjárási 

régiókról is. 
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8.4.6. A szövegközpontúság, változatos forrású szövegek használata 

 A nyelvjárástani ismeretek tanításában is kiemelkedően fontos a szövegszemlélet 

alkalmazása, különféle forrású, változatos témájú és műfajú szövegek használata. 

Szövegkörnyezetben nemcsak a lexikai sajátosságok felismerése és megértése könnyebb, 

hanem a grammatikai sajátosságok megfigyelése is. Hasznos feladattípus a köznyelvi 

szövegekkel való összehasonlító elemzés, illetve a szövegek átalakítása is. Dolgozhatunk 

népdalokkal, népmesékkel, társalgási szövegekkel is. 

 

8.4.7. A beszédértés és -alkotás fejlesztésének egysége 

 Az anyanyelvi kompetencia fontos alkotóeleme a beszédértés és a szövegalkotási 

képesség. A nyelvjárási gyakorlatok is szolgálhatják a beszédértés fejlesztését. 

Gyakorolhatják a gyermekek a figyelmes hallgatást, a másik megértését célzó empatikus 

viselkedést is. Ezt a kompetenciát fejlesztheti nyelvjárási területen a személyes adatgyűjtés 

is. Nyelvjárási beszélők akár nyelvjárási szövegeket is alkothatnak, míg a nem nyelvjárási 

beszélők nyelvjárási szövegeket alakíthatnak át köznyelvi szöveggé. 

 

8.4.8. Szemléletesség  

 Számos modern eszköz segítségével tudjuk ma már színesíteni a nyelvjárástani 

ismeretek tanítását is. Az órán projektor, interaktív tábla, de akár nyelvföldrajzi térképek 

segítségével is szemléltethetjük a tananyagot, fokozva ezzel a tanulók motivációját, 

érdeklődését. Különösen hasznos az interaktív tábla a hangaanyagok, a filmek és a 

térképek órai használatához, a játékos, interaktív nyelvjárási gyakorlatok kidolgozásához. 

 

8.4.9. Játékosság és humor alkalmazása 

 A negatív attitűd, a közömbösség és a megbélyegzés leküzdésében, a motiválásban, 

az egymás nyelvhasználata iránti tolerancia kialakításában is segít a játékosság és a humor. 

Bátran élhetünk vele a beszédhelyzetek megfogalmazásában, a beszédtéma 

kiválasztásában, a beszédpartnerek jellemzésekor. A humor hasznos eszköz önértékeléskor 

és mások teljesítményének értékelésékor is, csak arra kell vigyázni, hogy mindezt ne 

gúnyként értelmezzék a diákok. 
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8.5. A nyelvjárástani ismeretek tanításának gyakorlattípusai – 

javaslatok  

Sokat segít a még fejlődő gyermekeknek, ha már gyerekkorukban megalapozzák 

nyelvi tudatosságukat. Már kisiskoláskortól elengedhetetlen az önismeret fejlesztése, saját 

nyelvhasználatuk megismerése. Játékos feladatok, népmesék segítségével már 

kisiskoláskorban is összehasonlíthatják a gyermekek a köznyelvet és a nyelvjárásokat, 

később pedig még nagyobb hangsúlyt lehet fektetni a kontaktusjelenségek és a különböző 

nyelvjárások sajátosságainak megismerésére, hiszen a kommunikációs körülményekhez 

igazodó, kulturált élőszóbeli és írásbeli megnyilatkozás fejlesztése is fontos a nyelvi 

szocializáció során. „A nyelvjárásokkal való ismerkedés közben ugyanúgy fejleszthetjük a 

tanulók olvasás és hallás utáni szövegértését, szótárhasználati kompetenciáját, toleranciáját 

és empatikus készségeit, de a nyelvjárások hangtani, alaktani és mondattani jellemzőinek 

tárgyalásakor, illetőleg az alaki, jelentésbeli és valódi tájszavak segítségével korábbi, más 

témaköröket érintő ismereteiket is feleleveníthetjük, bővíthetjük, gyakoroltathatjuk” 

(Parapatics 2011).  

A nyelvjárások kérdéskörének megfelelő mértékű és módszerű tanításával mind a 

szóbeli, mind az írásbeli kifejezőkészség fejleszthető és fejlesztendő: a szókincsbővítés, a 

szövegszerkesztés, a nyelvi megformálás, a stílusformálás, a helyesírás egyaránt lehet 

céljuk a feladatoknak. A tanár néha rákényszerül arra – még az anyaországban is –, hogy 

az anyanyelv standard változatát szinte idegen nyelvként tanítsa, hiszen például nyelvjárási 

környezetben csak korlátozott mértékben lehet a helyesírás tanításában a kiejtés elvére 

hivatkozni. A tanuló konfliktushelyzetbe kerülhet az elv alkalmazásakor, mondván: én így 

ejtem ki, miért hibás, ha így is írom? Ebben az esetben a nyelvjárási kiejtést a normatív 

helyesírás alapján lehet a köznyelvihez közelíteni, de ennek értelmezése és magyarázata 

alapos és kitartó munkát kíván a magyartanártól (Péntek 1998: 302). Hasznos lehet, ha 

kontrasztív módszeren alapuló feladatokkal tudatosítjuk a tanulókban a nyelvjárások, 

illetve nyelvjárásuk (nyelvjárási hátterük) sajátos, a köznyelvben meg nem található 

hangtani, alaktani, mondattani és lexikai értékeit. Ebben az esetben azonban vigyáznunk 

kell, hiszen ha az iskola ridegen és határozottan elkülöníti a standardot, ha kisebbségi 

helyzetben „külföldiként” (= anyaországiként) kezeli, az közvetve a helyi regionális és 

kontaktusváltozat ignorálásához, stigmatizálásához vezethet.  
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Kisebbségi körülmények között különösen kerülendő, hogy a hivatalosan 

egyébként is ignorált és korlátozott anyanyelv „hivatalos” változatát az iskola (is) 

megbélyegezze. Szlovákiában ugyan a rendszerváltás után bővültek a magyar nyelv 

nyilvános és hivatalos használatának lehetőségei, de továbbra sem oldódott meg az 

alapvető probléma: az államnyelvtörvény szinte minden nyilvános nyelvhasználati 

színtéren kötelezővé teszi a szlovák nyelv használatát, a kisebbségi nyelvek – így a magyar 

is – használata viszont nem kötelező, csak lehetőség van rá. A magyar politikai képviselet 

részéről már többször megfogalmazódott az igény, hogy elismerjék a magyar nyelvet 

regionális nyelvként A regionális vagy kisebbségi nyelvek chartája értelmében, de erre 

eddig egyetlen szlovák kormány sem volt hajlandó. Ez a lépés kedvezne a magyar nyelv 

fennmaradásának Szlovákiában, és különösen fontos volna azokon a nyelvterület melletti 

peremtelepüléseken, ahol a magyarság számbeli kisebbségben él (Szabómihály 2011: 23–

24). 

 

8.5.1. A témára való ráhangolódás 

A különböző nyelvjárások sajátosságainak ötletbörzeszerű összegyűjtése, a 

nyelvjárások és a köznyelv közötti különbségek pókhálóábrában történő csoportosítása 

megfelelő kiindulópont lehet a téma feldolgozásához. Fontos feltárni és mozgósítani a 

diákoknak a témával kapcsolatos előzetes tudását, mielőtt új ismeretekkel találkoznak az 

órán. A ráhangolódást szolgálhatja nyelvjárási beszélők hangfelvételeinek meghallgatása 

is, vagy kisebbeknél egy-egy népmese nyelvjárásban való meghallgatása (utána pedig 

ezekhez lehet gyakorlatokat is előkészíteni, pl. lyukas szöveget, ahol a kihagyott szavak 

helyére nekik kellene a hiányzó tájszókat behelyettesíteniük). 

 

8.5.2. Szókincsfejlesztő feladatok 

 Egy nyelvjárás szókészlete magába foglalja a köznyelvvel egyező és az attól eltérő 

szavakat. Ez utóbbiak a tájszavak. A tájszavak gyűjtőhelyei a tájszótárak, amelyek 

gyűjtőterületekhez kötődnek (ez lehet teljes nyelvterület, egy régió vagy annál kisebb 

egység is). A tájnyelvi frazeológiai kifejezések (saját vagy akár szótáron alapuló) gyűjtése, 

értelmezése is erősítheti a gyerekeknek a lakóhelyhez, a családhoz és az 

anyanyelvváltozatukhoz való kötődésüket (például rokon értelmű, ellentétes jelentésű 

tájnyelvi kifejezések gyűjtése, szócsaládok létrehozása jelentésmező alapján).  Az azonos 

hangalakú, de a nyelvjárásokban sajátos jelentéssel bíró szavak (jelentésbeli tájszók) 
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jelentéseinek és a köznyelvi jelentéseikkel való összefüggéseknek a feltárása érdekesnek 

bizonyulhat a tanulók számára. A szómagyarázat is fontos szókincsfejlesztő gyakorlat, de a 

diákok akár szókincsfüzetet is vezethetnek tájszavakkal. Ezen gyakorlatoknál érdemes a 

tájszótárakat és a megbízható forrású internetes nyelvjárási szógyűjteményeket is 

felhasználni, és így még a szótárhasználatra is megtaníthatjuk, nevelhetjük őket.  

A tanulók passzív szókészletét aktivizálhatjuk a következő gyakorlatok 

segítségével: 

− meghatározás alapján szó megnevezése,  

− nyelvi forma kiegészítése, pótlása,  

− szóhelyettesítés,  

− mondatba foglalás stb.  

 

8.5.3. Szövegértési, -alkotási és -átalakítási gyakorlatok 

A köznyelvi szövegek nyelvjárásivá alakítása vagy a nyelvjárásiak köznyelvire 

átírása is fejlesztheti a diákok kifejezőkészségét és a kódváltásuk tudatosítását. Nyelvjárási 

és köznyelvi szövegek összehasonlításával akár a stilisztikai sajátosságokra is felhívhatják 

a tanulók egymás figyelmét. A nyelvjárási szövegekben előforduló szószerkezetek, 

mondatok köznyelvivé való átalakítása is jelentős hozadékkal jár. A saját szövegalkotás 

mint kreatív-produktív gyakorlat is nagyban hozzájárul bizonyos nyelvjárási témák 

(hagyományok, népmesék, mezőgazdasági munkák stb.) feldolgozásához. 

Általános szóbeli és írásbeli szövegalkotási gyakorlatok: 

− drámagyakorlatok: szerepjátékok segítségével eljátszhatnak a tanulók olyan 

helyzeteket, amelyekben akár azonos, akár különböző nyelvjárást beszélők 

kommunikálnak egymással vagy köznyelven beszélőkkel; 

− disputagyakorlatok: ha a gyerekek már megfelelő ismeretanyaggal rendelkeznek a 

nyelvváltozatokról, vitákat is rendezhetnek a disputa módszerével az órákon a 

nyelvjárásokkal kapcsolatos kérdésekről (pl. beszélhet-e nyelvjárásban az időjárás-

jelentés műsorvezetője?), az angolszász iskolákban máig élő hagyomány az iskolai 

vitakör, amelyben állító és tagadó csapatok előre megfogalmazott tételeket vitatnak 

meg egymással adott szabályok szerint, versenykörülmények között; 

− írásbeli szövegalkotás: a fogalmazásokban kifejezhetik a gyerekek a véleményüket 

a nyelvjárásokról, a nyelvjárások megőrzéséről, írhatnának saját élményeikről, 

tapasztalataikról a témát illetően; 
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− szövegjavítás: a nyelvjárásból fakadó helyesírási, stilisztikai hibák felismerése és 

javítása; 

− műsorkészítés az iskolarádiónak és a helyi televíziónak, saját írások fogalmazása 

nyelvjárási témáról az iskolaújság és az iskolai faliújság vagy az osztályhonlap 

számára. 

 

8.5.4. Beszédértési és kiejtési gyakorlatok 

Mivel a nyelvjárások felismerésében nagy szerepük van a hangzással összefüggő 

sajátosságoknak, fontos, hogy a diákok hallásgyakorlatokkal is találkozzanak az órán, és 

hallott szövegeket is elemezzenek, értékeljenek, emellett kiejtési gyakorlatokat 

végezzenek: nyelvjárási és köznyelvi magánhangzók, mássalhangzók kiejtését, 

összehasonlítását, hangkapcsolatok (pl. diftongusok) ejtését, szöveges kiejtési 

gyakorlatokat. Online megtaláljuk a Geolingvisztikai Műhely nyelvjárási térképeit és 

hangoskönyveit, amelyek segítségünkre lehetnek ebben, de a Székely nyelvlecke 

magyaroknak I–X. című sorozat is érdekes a diákoknak (én már kipróbáltam), amely a 

YouTube-on elérhető. 2017-ben pedig megjelent az első multimediális szlovákiai magyar 

nyelvjárási szöveggyűjtemény a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen működő Magyar 

Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet dialektológiai kutatómunkájának  köszönhetően. Sok 

felvidéki nyelvjárási magyar beszéd és azok lejegyzett változata érhető el a honlapon 

(http://www.umjl.fss.ukf.sk/szmnyhk/), amely hanganyagokra beszédértési gyakorlatokat 

lehet építeni. 

 

8.5.5. Beszédértékelő, -elemző gyakorlatok 

Míg az anyanyelvi órákon a beszédművelő feladatok is segítenek a hangok és a 

hangkapcsolatok kiejtésének sokszínűségét tanulmányozni és ezzel a nyelvjárásokra 

jellemző ejtésmódot bemutatni, az irodalomórákon a saját és mások nyelvhasználatának 

elemzésére nyílik alkalom (Antalné Szabó 2003: 295−6). Egyes (nem csak határon túli) 

írók, költők műveiben is találkozhatunk nyelvjárásokra vonatkozó reflexiókkal, a szerzők 

saját élményeivel, tapasztalataival a művekbe ágyazva – például Illyés Gyula Puszták népe 

című vagy Ottlik Géza Iskola a határon című regényében. A csángó költők (pl. Lakatos 

Demeter, Duma András, Iancu Laura) tájnyelven íródott verseit is elemezhetik a diákok az 

irodalomórákon. 
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8.5.6. A nyelvjárási ismeretek elsajátításának egyéb gyakorlatai, módszerei  

Az anyanyelvi kompetencia magában foglal bizonyos nyelvjárásokra vonatkozó 

ismereteket is. Ehhez kiindulópontot, a fogalomkialakításhoz megfelelő feladatot kínálnak 

az előzőekben bemutatott készség- és képességfejlesztő gyakorlatok is. Fontos, hogy a diák 

találkozzon a jelentésbeli és az alaki tájszó fogalmával, a nyelvjárássziget kifejezéssel vagy 

a kódváltás jelenségével az iskolai nevelés keretei között is. Egyes nyelvjárási régiók 

megnevezése (pl. palóc, mezőségi, székely, moldvai csángó, ill. az Alföld és a Dunántúl 

néhány csoportja), főbb jellegzetességeik megismerése alaposabb tájékozódást biztosít a 

tanulók számára.  

Tanítási módszerként inkább a tanulóközpontú technikákat érdemes alkalmazni: a 

tanulói kiselőadást, a vitát, a projektmunkát és a kooperatív tanulást. A tanárközpontú 

módszerek, mint például a tanári előadás, a tanári magyarázat vagy a megbeszélés csak 

akkor célravezetőek, ha gondolkodtató kérdésekkel és feladatokkal, a tanári retorika 

megfelelő eszköztárával bevonják a tanulásba a tanulókat. Hasznosak lehetnek az új 

ismeretek megszilárdításában, a gyakorlásban a játékos kvízgyakorlatok, a totók, az igaz-

hamis játékok, a szógyűjtő versenyek is.  

 

8.6.  A nyelvjárási gyakorlatok munkaformái 

 A nyelvjárástani ismeretek tanításában és a pozitív attitűd kialakításában különösen 

hasznosak a páros és a csoportos gyakorlatok. Közülük is azok fejlesztik különösen a 

gyermekek szociális és nyelvi érzékenységét, empátiáját, amelyek kooperatív munkára 

épülnek. A következőkben a teljesség igénye nélkül néhány interaktív, kooperatív 

gyakorlat következik a nyelvjárások témaköréhez. 

 

Ablak Az öt részre felosztott papírlapon a csoporttagok a saját térfelükre írják 

a véleményüket, érvüket a nyelvjárási beszéddel kapcsolatban, saját 

példáikat a tájszókra. Majd az ötödik közös részre jegyzik le a csoport 

közös elemeit. 

Beszélő 

tárgyak 

A csoport tagjai előzetes ismereteik megbeszélésekor vagy egy 

nyelvjárási téma (pl. megmaradnak-e a nyelvjárások) megvitatása 

közben vagy egy saját tárgyat tesznek középre, amikor szólni kívánnak. 

Egyetértésjáték Párban érvelnek, közös tételt és bizonyítékot fogalmaznak meg a 

megadott témával, a nyelvjárás használatáról szóló szöveggel 

kapcsolatban. 
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Fürtábra A pókhálóábrát használhatjuk az ötletek, érvek összegyűjtésére vita, 

érvelő fogalmazás előtt. De lehet fürtábrában csoportosan tájszókat is 

gyűjteni típusuk szerint. 

Gondolkozz, 

beszéld meg! – 

Kupac – tanács 

– ötletelő 

A felvetett problémán mindenki egyénileg elgondolkozik. Párban is 

megbeszélik. A két pár közösen is megvitatja a problémát. 

Halmazábra A két egymást metsző körben a megfelelő helyre írják csoport vagy a 

párok tagjai két nyelvjárási beszélő, szöveg vagy régió 

összehasonlításakor az egyező és a különböző jegyeket. 

Igaz – hamis Minden csoport megfogalmaz a témával kapcsolatban egy állítást/tanár 

fogalmazza meg az állítást. A csoportok eldöntik, igaz-e vagy hamis. 

Egy kijelölt betűjelű tanuló ujját le- vagy feltartva mutatja a döntésüket. 

Indián 

beszélgetés 

Az utolsó közlést megismétlik a tanulók, mielőtt megszólalnak a 

nyelvjárások megítéléséről folyó vitában. 

Kettéosztott 

napló 

Kettéosztott papírlapra a párok tagjai egymás mellé idézeteket és azzal 

kapcsolatos véleményeket vagy kérdéseket és válaszokat, esetleg 

tételeket és bizonyítékokat írnak le a nyelvjárási témájú szöveg, beszéd 

alapján. 

Kettős kör Az egymás felé forduló körök ellentétesen mozognak, amikor 

megállnak, véleményt cserélnek az egymással szemben álló tanulók egy 

nyelvjárási témáról, például a nyelvjárási beszéd szerepéről a közösség 

életében. 

Mozaik Nyelvjárási ismereteket tanító szöveget részekre tagolnak, és a 

csoporttagok egymásnak tanítják meg a szövegrészletek tartalmát. 

Ötletbörze A résztvevők szabadon ötleteket mondhatnak, felírhatnak egy 

nyelvjárási régiót bemutató projekt tervére. Majd az összegyűjtött 

ötleteket a közösen megbeszélt szempontok szerint lehet rendezni, 

kiválogatni. Csoportos ötletbörzében külön feladatot kaphatnak a 

csoporttagok: lehetnek például kezdeményezők, dicsérők, jegyzetelők, 

ötletrendezők. 

Szakértői 

vitakör 

Ugyanahhoz a nyelvjárási szöveghez a csoporttagok más-más feladatot 

kapnak, ezt egyénileg megoldják, majd a megoldást közösen beszélik 

meg. Feladatok lehetnek: a tartalom összefoglalása, a szövegben levő 

tájszók értelmezése, nyelvjárási grammatikai sajátosságok felismerése, 

szövegrészletek köznyelvivé alakítása. 

Szóháló – 

pókháló 

A csoport minden tagjának legyen saját színe, amellyel a 

csomagolópapírra dolgozik. A lap közepére kerüljön fel a téma (a 

nyelvjárások stigmatizálása, egy-egy nyelvjárási régió neve), és írjanak 

köré kulcsfogalmakat, ill. azokhoz tartozó kifejezéseket. Ezután a 

szorosan összetartozó kifejezéseket kössék össze egy vonallal. 

(Kagan 2001; Bárdossy–Dudás–Pethőné–Priskinné 2002; Tóth 2006; Pethőné 2007) 
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8.7. A nyelvjárási beszéd gyakorlásának virtuális és digitális színterei 

A nyelvjárási beszélők számára fontosak azok a helyzetek, ahol gyakorolhatják 

nyelvjárásukat. Továbbra is meghatározóak ugyan a hagyományos kommunikációs 

színterek, mint a közvetlen személyes szituációk a nyelvjárási és a köznyelvi beszélők 

között, viszont a számítógépek és a mobiltelefonok elterjedésével egyre hangsúlyosabbá 

válnak a digitális kommunikációs formák: az ímél, az SMS, a blog, a chat, a Skype, a 

Facebook, a Messenger stb. Noha az elektronikus kommunikáció különbözik az 

élőnyelvitől, a virtuális fórumokon folytatott írásbeli beszélgetések számos élőnyelvi és az 

írott nyelvvel rokon sajátosságot mutatnak, afféle átmeneti formák a beszélt és az írott 

nyelv között (Fercsik–Raátz 2006: 87–9). Ennek köszönhetően a diákok használhatnak 

nyelvjárási alakokat és tájszavakat is ezeken a csatornákon írásbeli megnyilatkozásaikban. 

A virtuális kommunikáció a nyelvjárási beszélők számára lehetőséget adhat arra, hogy 

nyelvváltozatuk az írott-beszélt nyelvi közegben is megjelenjen.  

Ma már nem ritkán találkozhatunk tájszókkal és nyelvjárási mondatszerkesztésekkel is 

a digitális térben, de nem feltétlenül kell ezeket kijavítani sem diákjaink, sem más 

embertársaink esetében. Tapasztalataim alapján ennek ellenére egyes fórumokon, 

csoportokban sokszor értékelik negatívan egy-egy személy nyelvhasználatát, sőt magát az 

embert is az online térben megnyilvánuló nyelvjárási nyelvhasználata alapján – 

legtöbbször ismeretlenül.  

Virtuális közegnek tekinthető egy rádió is, amely interneten a világ bármely pontján 

hallgatható. Felvidéken a Pátria Rádióban hallhatunk nyelvjárási színezetű hangon beszélő 

riportereket, műsorvezetőket, riportalanyokat. Lőrinc Celesztin 2009-ben indította útjára 

Csíkfaluban (egy személyben üzemelteti saját otthonából) a Csángó Rádiót, amely nap 24 

órájában hallgatható. Ez a lépés nemcsak a nyelv(járás) megőrzését és továbbörökítését, 

napi használatát segíti elő, hanem a népi, azon belül is a csángó kultúra, hagyományok 

megismer(tet)ését is. A műsoridő legnagyobb részében csángó népzenét hallgathatnak a 

hallgatók (legtöbbször Kallós Zoltán és társai gyűjtéséből), de van könnyűzene, 

riportműsor, gyermekműsor is fő műsoridőben.  

 

8.8. Összegzés 

 A hozzáadó anyanyelvi neveléssel nem sérül a diák anyanyelvi nyelvváltozata, sem 

a hozzá fűződő viszonya, de nyelvi repertoárja bővül, s ezáltal a beszédhelyzethez 
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igazodva képes lesz használni akár a nyelvjárást, akár a köznyelvet (Kontra 2003a, 

Beregszászi 2004, 2015, Posgay 2007, Danczi 2011). Az iskolának tudatosítani kell a helyi 

nyelvhasználat és a standard legfőbb eltéréseit, kiemelve a regionális változat értékeit. 

Óvakodnunk kell azonban attól, hogy elszakítsuk egymástól a helyi nyelvváltozatot és a 

standardot. A különbségeket, eltéréseket tudatosítani kell, de a kettő kapcsolatát 

hangsúlyozni is éppen olyan fontos, sőt ki kell emelni a helyi változat olyan értékeit is, 

amelyek a mai köznyelvből hiányoznak. A standard változatokat nem a nem-standard 

elemek helyett, hanem mellé kell elsajátíttatni, hogy ki tudja a diák választani felnőttként 

is, mely szituációban melyik változat használata helyénvaló.  

 Fontos lenne a tanulók nyelvi tapasztalataira építeni, a feladatok, a 

problémafelvetések, sőt a magyarázatok és az értelmezések is épülhetnének ezekre. 

Célravezető lenne ebbe az irányba elindulni, hogy a diákok nyelvi tudatossága 

fejlődhessen, reflektíven tudjanak saját nyelvváltozatukról gondolkodni.  

 Az iskolákban tehát egyrészt a kontrasztív szemléletű, a nyelvjárást megtartó, nem 

pedig kiszorító tanítás volna kívánatos, másrészt pedig az, hogy a nyelvjárásokból is 

felkészült tanítók, tanárok, sőt nyelvjárást beszélő pedagógusok oktassák a diákokat 

megfelelő, az oktatási-nevelési munkát valóban segítő tankönyvek segédkönyvek, 

munkafüzetek stb. használatával. Fontos, hogy a tanárok tényszerűen értelmezzék, 

magyarázzák a nyelvjárási jelenségeket a diákoknak, hogy a tanulók nyelvi tudatukban s 

mindennapi nyelvhasználatukban értsék és tudatosan használják anyanyelvváltozatukat, és 

alkalmazkodni tudjanak a beszédhelyzet által kívánatos kódválasztáshoz. A pedagógusnak 

lehetősége van arra, hogy a nyelvjárási és regionális jelenségekre is felhívja a tanulók 

figyelmét, és tudatosítsa a jelenségek mibenlétét, a két nyelvi kód egymás mellett élését, 

használatukat. Az iskola feladata az is, hogy a tanulók tudatában kialakítsa a két nyelvi kód 

használatának lehetőségeit, alkalmait. Ezzel is hozzájárulhatna az iskola a nyelvjárások 

negatív megítélésének megváltoztatásához, jelentőségük tudományos értelmezéséhez 

(Guttmann 2003: 283).  

A magyartanárnak szakmája eredményes gyakorlásához szüksége van 

dialektológiai ismeretekre, valamint a nyelvjárási ismeretek tanítását és a pozitív attitűd 

formálását szolgáló korszerű módszertani eszköztárra. Alapos szakmai felkészültséggel 

képes lehet elérni (még a megfelelő tankönyvek hiányában is, de azok használatával sokkal 

könnyebb lenne), hogy a gyerekek a köznyelv mellett a nyelvjárásukat megőrizzék, és 

merjék használni napi szinten az élet bizonyos színterein. Fontos, hogy kialakuljon, 
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erősödjön bennük a felelősség anyanyelvüknek azon változatai iránt, amelyek nemcsak a 

századokon át rétegződő emberi bölcsességet örökítik, hanem milliók számára szinte 

egyedüli tényezőként a magyar nemzeti identitást is. Emlékezzünk mindig Kiss Jenő 

szavaira: a nyelvjárástan témakörének elhanyagolása az iskolában „nem csak szakmai hiba, 

de emberi mulasztás is” (Kiss 1998: 269). 

  



167 

 

Bibliográfia 

Abalain, Hervé 2007. Le français et les langues historiques de la France. Éditions Jean-

Paul Gisserot. Párizs. 

Adamikné Jászó Anna 2002. Nyelvművelés és szociolingvisztika. In: Balázs Géza – A. 

Jászó Anna – Koltói Ádám szerk., Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. 

születésnapjára. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 244–251.  

Ammon, Ulrich 2005. Standard und Variation: Norm, Autorität, Legitimation. In: 

Eichinger, Ludwig M. – Kallmeyer, Werner Hrsg., Wie viel Variation verträgt die 

deutsche Sprache? (IDS-Jahrbuch Standardvariation). Walter de Gruyter. Berlin–New 

York. 28–40. 

Antalné Szabó Ágnes 2003.  A szociolingvisztika mint szemlélet, mint tudás, mint 

pedagógia az iskolában. In: Hajdú Mihály – Keszler Borbála szerk., Köszöntő könyv 

Kiss Jenő 60. születésnapjára. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet – 

Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest. 293–297.  

Antalné Szabó Ágnes 2004. Az anyanyelvi nevelés új stratégiái. Magyar Nyelvőr 127: 

407– 428. 

Antalné Szabó Ágnes 2011. Az anyanyelv-pedagógia és az anyanyelvi nevelés. In: Balázs 

Géza szerk., Nyelvészetről mindenkinek: 77 nyelvészeti összefoglaló. Inter Nonprofit 

Kft. Budapest. 34–39. 

Antalné Szabó Ágnes 2015. Paradigmaváltás az anyanyelvi nevelésben és a 

magyartanárképzésben. In: Antalné Szabó Ágnes – Laczkó Krisztina – Raátz Judit 

szerk., Szakpedagógiai körkép I. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok. 

ELTE. Budapest. 9–27. 

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit – Veszelszki Ágnes szerk. 2015. Mozaikok a magyar 

nyelvről és a nyelvhasználatról. Segédkönyv az anyanyelvi kritériumvizsgához. ELTE. 

Budapest. 



168 

 

Árpa Zsuzsanna 2007. Nyelvjárási attitűdvizsgálat határon túli egyetemisták körében. In: 

Guttmann Miklós – Molnár Zoltán szerk., V. Dialektológiai Szimpozion: Szombathely, 

2007. augusztus 22-24. Berzsenyi Dániel Főiskola BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, 

Szombathely. 32–36.  

Balázs Géza 1999. A magyar nyelvművelés állapota. Tudománypolitikai áttekintés, 

javaslatok. Magyar Nyelvőr 123: 11–27. 

Balázs Géza – Juhász Dezső – Zelliger Erzsébet szerk. 2014. Élő tájnyelvek. Válogatás az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Anyanyelvápolók Szövetsége anyanyelvi 

pályázataiból. 14. kötet. Anyanyelvápolók Szövetsége – Inter Kft. Budapest. 

Balogh János 1992. A regionális nyelvváltozatok és a nyelvi norma. In: Kemény Gábor 

szerk., Normatudat – nyelvi norma. A Magyar Tudományos Akadémia 

Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 23–30. 

Bárdosi Vilmos 2010. Globalizáció, Európa és nyelv. A francia példa. Magyar Nyelvőr 

134: 1–15.  

Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika 2002. A 

kritikai gondolkodás fejlesztése. Pécsi Tudományegyetem. Pécs–Budapest. 

Benkő Loránd 1988. Irodalmi nyelv – köznyelv. In: Kiss Jenő – Szűts László szerk., A 

magyar nyelv rétegződése I. Akadémiai Kiadó. Budapest. 15–33.  

Benkő Loránd 1990. A magyartanárok „szakmán túli” feladatairól. In: Fekete Péter – V. 

Raisz Rózsa szerk., Az anyanyelv értékrendje és az iskola. Magyar Nyelvtudományi 

Társaság. 189. Budapest. 11–16. 

Benő Attila – Péntek János szerk. 2011. A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve. 

Gramma Nyelvi Iroda – Szabó T. Attila Nyelvi Intézet. Dunaszerdahely–Kolozsvár. 

Beregszászi Anikó 2004. Anyanyelvoktatásunk hatékonyságáról. In: Beregszászi Anikó – 

Csernicskó István szerk., Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. 

PoliPrint. Ungvár. 77–96. 



169 

 

Beregszászi Anikó 2005. A kárpátaljai magyar oktatás és a nyelvi tervezés. In: Huszti 

Ilona és Koljádzsin Natália szerk., Nyelv és oktatás a 21. század elején. PoliPrint. 

Ungvár. 29–35. 

Beregszászi Anikó 2012. A lehetetlent lehetni. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 

Beregszászi Anikó 2015. A magyar mint anyanyelv oktatásának tárgyköre a 

magyartanárok képzésében Beregszászon. In: Márku Anita – Hires-László Kornélia 

szerk., Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Autdor-Shark. Ungvár. 27–33. 

Beregszászi Anikó – Csernicskó István 1996. A magyar nyelv változatai és stílusrétegei a 

kárpátaljai magyarnyelv-tankönyvekben. In: Csernicskó István – Váradi Tamás szerk., 

Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. Tinta könyvkiadó. Budapest. 29–38. 

Beregszászi Anikó – Csernicskó István 2004. A magyar nyelv oktatása a kárpátaljai 

magyar iskolákban: nyelvészeti, nyelvpedagógiai és nyelvi emberi jogi problémák. In: 

Beregszászi Anikó – Csernicskó István. …itt mennyit ér a szó? PoliPrint. Ungvár. 

168–173. 

Besch, W. − Löffler, H.−Reich, H. H. Dialekt/Hochsprache – kontrastiv. Sprachhefte für 

den Deutschunterricht. Heft 1−8. 1976−1981. 

Bicskeiné Zsulán Julianna 1999. A középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógia vázlata. 

JATEPress. Szeged.  

Bilász Boglárka 2016. A standard nyelvváltozat és a nyelvi ideológiák kétnyelvű 

környezetben. In: Kozmács István – Vančo Ildikó szerk., Sztenderd – nem sztenderd. 

Variációk egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia – Nyitra, 

2014. szeptember 18–20. – előadásaiból I. Antológia Kiadó. Lakitelek. 45–53. 

Boda Annamária 2011. A helyesírás tanítása nyelvjárási hátterű tanulók számára. 

Anyanyelv-pedagógia 3. 

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=333 (2015. 12. 10.) 

Bodó Csanád 2014. Nyelvi ideológiák a magyar nyelvi változók kutatásában. Magyar 

Nyelv 110: 266–284. 

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=333


170 

 

Borbély Anna 2002. A nyelvjárási és a sztenderd változatok előfordulása a kétegyházi 

román iskola felső tagozatos diákjainak szókincsében. In: Guttmann Miklós – Molnár 

Zoltán – Szabó Géza szerk., IV. Dialektológiai Szimpozion: Szombathely, 2001. 

augusztus 23–25. Berzsenyi Dániel Főiskola BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék. 

Szombathely. 78–85. 

Christen, Helen 2001. Ein Dialektmarker auf Erfolgskurs: Die /l/-Vokalisierung in der 

deutschsprachigen Schweiz. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 2001/l: 16–26. 

Csernicskó István – Márku Anita 2001. Hatékonyság a nyelvhelyességi kérdések 

oktatásában. In: Papp György szerk., A 11. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Újvidék. 

97–103. 

Csernicskó István 2015. A kárpátaljai magyar nyelvű oktatás színvonaláról. In: Márku 

Anita – Hires-László Kornélia szerk., Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. 

Autdor-Shark. Ungvár. 13–26. 

Cs. Nagy Lajos – N. Császi Ildikó 2015. Magyar nyelvjárások. Tinta Könyvkiadó. 

Budapest. 

Danczi Annamária 2011. Nyelvjárási háttérrel az iskolában. Anyanyelv-pedagógia 2. 

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=315 (2017. 05. 27.) 

Danczi Annamária 2015. A nyelvjárási ismeretterjesztés útjain. Magyar Nyelv 111: 360–

366. 

Deme László 1982. Hozzászólás a dialektológia felsőoktatásbeli helyzetéről. In: Szabó 

Géza – Molnár Zoltán szerk., Dialektológiai Szimpozion: Szombathely, 1981. március 

25−27. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém. 

129–130. 

Deme László 1994. Kétség és remény közt. Irodalmi Szemle 37/1: 80−84. 

Dormán András 2015. A francia nemzeti nyelv megteremtése, az anyanyelvoktatás 

történetének főbb állomásai és kihívásai. Anyanyelv-pedagógia 1. 

 http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=560 (2018.01.10.) 



171 

 

Dudics Lakatos Katalin 2016. A nyelvjárások megítélése a kárpátaljai magyar oktatásban 

(Néhány felmérés tanulsága alapján). In: Czetter Ibolya – Hajba Renáta – Tóth Péter 

szerk., VI. Dialektológiai Szimpozion: Szombathely, 2015. szeptember 2-4.  

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ – Nyitrai Konstantin 

Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar. Szombathely – Nyitra. 317–

326. 

Eőry Vilma 1993. A nyelvművelés új feladatairól. Magyar Nyelvőr 117: 453 – 455. 

Fejes Andrea 2007. Nyelvi normatudat-vizsgálat két kárpátaljai magyar általános 

iskolában. In: Guttmann Miklós – Molnár Zoltán szerk., V. Dialektológiai Szimpozion: 

Szombathely, 2007. augusztus 22-24. Berzsenyi Dániel Főiskola BTK Magyar 

Nyelvészeti Tanszék. Szombathely. 69–74.  

Fenyvesi Anna 1998. Magyar diglosszia Szlovákiában. In: Kontra Miklós − Saly Noémi 

szerk., Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. 

Osiris Kiadó. Budapest. 293−298. 

Fenyvesi Anna szerk. 2005. Hungarian Language Contact Outside Hungary. Studies on 

Hungarian as a minority language. John Benjamins Publishing Company. Amster-

dam– Philadelphia. 

Fercsik Erzsébet – Raátz Judit 2006. Kommunikáció és nyelvhasználat. Nemzeti 

Tankönyvkiadó. Budapest. 

Ferenčik, Milan 2005. Organization of Repair in Talk-in-Interaction and Politeness. In: 

Chovanec, Jan szerk., Theory and Practice in English Studies 3. Masarykova 

Univerzita. Brno. 69–78.  

Ferguson, Charles 1975. Diglosszia. In: Pap Mária – Szépe György szerk., Társadalom és 

nyelv. Szociolingvisztikai írások. Gondolat Kiadó. Budapest. 291−317. 

Fodor Katalin 2003. Csehországtól Szibériáig. Avagy mennyit tudnak az egyetemi 

hallgatók a csángókról. In: Hajdú Mihály − Keszler Borbála szerk., Köszöntő könyv 



172 

 

Kiss Jenő 60. születésnapjára. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet – 

Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest. 285–289.  

Fülöp Lajos 1990. Nyelvjárási értékeink szerepe az anyanyelvi nevelésben. In: Fekete 

Péter – V. Raisz Rózsa szerk., Az anyanyelv értékrendje és az iskola. MNyTK. 189. 

Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest. 63–66. 

Garabato, Carmen Alén 2006. Enseigner l’occitan/en occitan aujourd’hui: un parcours du 

combattant. Langues minorée, langues d’enseignement? Études de linguistique 

appliquée 143: 265–279. 

Gal, Susan 1988. The Political Economy of Code Choice. In: Monica Heller ed., 

Codeswitching. Mouton de Gruyter. Berlin. 

Gardner, Howard 1993. Frames of mind. Basic Books. New York. 

Gombocz Zoltán 1931. Nyelvhelyesség és nyelvtudomány. Magyar Nyelv 27: 1–11. 

Guttmann Miklós 1982. A nyelvi-nyelvjárási környezet és az általános iskolai tanulók 

nyelvhasználata Vas megyében. In: Szabó Géza – Molnár Zoltán szerk., 

Dialektológiai Szimpozion: Szombathely, 1981. március 25−27. Magyar Tudományos 

Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága. Veszprém. 63–66.  

Guttmann Miklós 1984. A tájnyelv és a kétnyelvűség összefüggései általános iskolai 

tanulók anyanyelvi nevelésében a Lendva-vidéken. Oktatás és nevelés XI/6: 31–39. 

Guttmann Miklós 1986. Mondatszerkezeti sajátosságok változása általános iskolai tanulók 

fogalmazásaiban. Magyar Nyelvőr 110: 81–87. 

Guttmann Miklós 1989. Az anyanyelvi nevelés és a nyelvi környezet.  Magyartanítás 

XXXII/4-6: 218–224. 

Guttmann Miklós 1995. A táji jelenségek vizsgálata tíz- és tizennégy évesek beszélt 

nyelvében Nyugat-Dunántúlon. MNyTK. 207. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 

Budapest. 



173 

 

Guttmann Miklós 1998. A kommunikációs környezet nyelvi jelenségei a tízévesek beszélt 

nyelvében. In: Szabó Géza – Molnár Zoltán szerk., III. Dialektológiai Szimpozion: 

Szombathely, 1992. augusztus 27−28. Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti 

Tanszék. Szombathely. 169–177. 

Guttmann MiklÓS 2002. Iskolai nyelvművelés kétnyelvű környezetben. In: Balázs Géza − 

A. Jászó Anna − Koltói Ádám szerk., Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. 

születésnapjára. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 202–205.  

Guttmann Miklós 2003. Nyelvszociológia, dialektológia és az anyanyelvoktatás. In: Hajdú 

Mihály – Keszler Borbála szerk., Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. 

ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet – Magyar Nyelvtudományi 

Társaság. Budapest. 282–285.  

G. Varga Györgyi 1972. A budapesti nyelvhasználat társadalmi rétegződéséről. In: Telegdi 

Zsigmond – Szépe György szerk., Általános Nyelvészeti Tanulmányok VIII. 

Akadémiai Kiadó. Budapest. 213–227. 

G. Varga Györgyi 1990. Presztízsváltozat, stigmatizált változat. In: Balogh Lajos – Kontra 

Miklós szerk., Élőnyelvi tanulmányok. Az MTA Nyelvtudományi Intézetében 1988. 

október 5-6-án rendezett élőnyelvi tanácskozás előadásai. MTA Nyelvtudományi 

Intézete. Budapest. 178–181.  

Hajdú Mihály 1982. Nyelvjárástan-oktatásunk nehézségeiről. In: Szabó Géza – Molnár 

Zoltán szerk. Dialektológiai Szimpozion: Szombathely, 1981. március 25−27. Magyar 

Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága. Veszprém. 103−106. 

Haniczkó Anna 2012. A nyelvjárási háttér hatása a tornaljai alapiskolások helyesírására. In: 

Presinszky Károly – Vargová Zuzana szerk., Cesty k vede. Utak a tudományhoz. 

Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. Nyitra. 33–42. 

Haniczkó Anna 2017. Nyelvjárási jelenségek hatása általános iskolai tanulók 

írásgyakorlatára Tornalján. Magyar Nyelv 113: 479–484. 



174 

 

Heller, Monica 1988. Introduction. In: Heller, Monica ed., Codeswitching: 

Anthropological and Sociolinguistic Perspectives. Mouton de Gruyter. Amsterdam. 1–

24. 

Herman József 2000. Nyelvi tudat, nyelvi változás, nyelvi politika. Magyar Tudomány 45: 

385–396. 

Imre Samu 1963. Hol beszélnek legszebben magyarul? Magyar Nyelvőr 87: 279–283. 

Iványi Zsuzsanna 2001. A nyelvészeti konverzációelemzés. Magyar Nyelvőr 125: 74–93.  

Jakab István 1989. A magyar nyelv szlovákiai változatai. Magyar Nyelvőr 113: 140−149. 

Jakab István 1993. A nemzeti nyelvművelés „liberalizmusának" és a kisebbségi 

nyelvművelés „radikalizmusának” okai, gondjai. Magyar Nyelvőr 117: 473–75. 

Jakab István 1994. Nyelvművelésünk múltja, jelene, jövője. Irodalmi Szemle 37/4: 46−57. 

Jánk István 2016. Nem-e magyart tanítunk? – Nyelvi alapú diszkrimináció az iskolában. 

In: Kozmács István – Vančo Ildikó szerk., Sztenderd – nem sztenderd. Variációk egy 

nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia – Nyitra, 2014. szeptember 

18–20. – előadásaiból I. Antológia Kiadó. Lakitelek. 223–230. 

Juhász Dezső 1992. A mai népnyelv értékei. Magyar Nyelvőr 116: 59–64. 

Juhász Dezső 2009. Nyelvi és nyelvváltozati rendszerek, részrendszerek és 

mikrorendszerek a térbeliség dimenziójában. In: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila 

szerk. Nyelvelmélet és dialektológia. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – 

Magyar Nyelvészeti Tanszék. Piliscsaba. 151–160. 

Juhász Dezső 2016. A romániai magyar nyelvjárások atlaszának kiadás- és 

recepciótörténetéhez. Magyar Nyelv 112: 129–139. 

Kádár Edit 2016. A magyar nyelv tantárgy tartalma és oktatása a romániai 

oktatásszabályozási keretben. Institutul pentru studierea problemelor minoritatirol 

nationale. Kolozsvár. 



175 

 

Kádár Edit 2017. Feladatban anyanyelvi tanórák tervezéséhez az V–VIII. osztályban. I. 

kötet. Ábel Kiadó. Kolozsvár. 

Kádár Edit 2018. Feladatban anyanyelvi tanórák tervezéséhez az V–VIII. osztályban. II. 

kötet. Ábel Kiadó. Kolozsvár. 

Kagan, Spencer 2001. Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest. 

Kiss Gábor szerk. 2014. Kis magyar tájszótár. 5800 népies és tájnyelvi szó magyarázata. 

Tinta Könyvkiadó. Budapest. 

Kiss Gábor – Bató Margit szerk. 2012. Tájszavak. A magyar nyelvjárások atlaszának 

szavai, szóalakjai. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 

Kiss Jenő 1982. Hozzászólás „A nyelvjárástan a felsőoktatásban” című napirendi ponthoz. 

In: Szabó Géza – Molnár Zoltán szerk., Dialektológiai Szimpozion: Szombathely, 

1981. március 25−27. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai 

Bizottsága. Veszprém. 107–108. 

Kiss Jenő 1995. Társadalom és nyelvhasználat: Szociolingvisztikai alapfogalmak. Nemzeti 

Tankönyvkiadó. Budapest.  

Kiss Jenő 1996. A nyelvi attitűd és a másodlagos nyelvi szocializáció: vizsgálatok 

nyelvjárási környezetben. Magyar Nyelv 92: 138–151. 

Kiss Jenő 1998a. A nyelvjárásokhoz és a köznyelvhez való viszonyulás: attitűdváltozások 

a magyar nyelvközösségben. In: Zoltán András szerk. Nyelv, stílus, irodalom. 

Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Argumentum Kiadó. Budapest. 

315–317.  

Kiss Jenő 1998b. Helyes és helytelen (nyelvjárási környezetű általános iskolások nyelvi 

adatainak tükrében). Magyar Nyelv 94: 257–269. 

Kiss Jenő 1999a. Az anyanyelvoktatás, a nyelvjárások és a nyelvjárási hátterű iskolások. 

Magyar Nyelvőr 123: 373−382. 



176 

 

Kiss Jenő 1999b. A dialektológia kettős feladata és a nyelvföldrajz. Magyar Nyelv 95: 

418–425.  

Kiss Jenő 2000. Magyar nyelvjárási beszélők anyanyelvi tetszési indexéhez. Magyar 

Nyelvőr 124: 465–468. 

Kiss Jenő 2001. Magyar dialektológia. Osiris Kiadó. Budapest. 

Kiss Jenő 2002a. Nyelvművelés és regionális nyelvhasználat. In: Balázs Géza – A. Jászó 

Anna – Koltói Ádám szerk., Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. 

születésnapjára. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 292–297.  

Kiss Jenő 2002b. A nyelvjárások és az anyanyelvi nevelés. Magyar Nyelvőr 126: 263–269. 

Kiss Jenő 2002c. Dialektológia és nyelvtudomány: hagyomány és korszerűség. Magyar 

Nyelvjárások 40: 3–20. 

Kiss Jenő 2003. Dialektsprecher, Sprachwertsystem und Dialektveränderung. In: Warchol, 

Stefan szerk., Proceedings of 3rd International Congress of Dialectologists and 

Geolinguists 2000. Maria Curie-Skłodowska University Press. Lublin. 321–325.  

Kiss Jenő 2009. A nyelvjárások és a dialektológiaoktatás Kárpát-medencei magyar szakos 

hallgatók szemével. Magyar Nyelvőr 133: 1–14. 

Kiss Jenő 2015. A magyar dialektológiáról tudományszociológiai megközelítésben. 

Magyar Nyelv 111: 4–15. 

Kiss Jenő 2017. A nyelvjárások. In: Tolcsvai Nagy Gábor szerk., A magyar nyelv jelene és 

jövője. Gondolat Kiadó. Budapest. 199–221.  

Kiss Jenő 2018. A magyar köznyelv (standard) alakulástörténetéhez. In: Kiss Jenő – 

Pusztai Ferenc szerk., A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Tinta Könyvkiadó, 

Budapest. 361–377. 

Kocsis Zsuzsanna 2016. Kutatás, oktatás, ismeretterjesztés – a magyar dialektológia 

műhelyeiből. Magyar Nyelv 112: 232–235. 



177 

 

Kocsis Zsuzsanna 2017. Anyanyelv és bábjátszatás. Anyanyelv-pedagógia 4. 

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=714 (2018. 01. 20.) 

Kollár Andrea 2012. Nyelvi nevelés vagy anyanyelvoktatás? Új pedagógiai kihívások a 

harmadik évezred Olaszországában. Anyanyelv-pedagógia 1.  

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=363 (2015. 10. 21.) 

Kontra Miklós 1997. Hol beszélnek legszebben és legcsúnyábban magyarul? Magyar 

Nyelv 93: 224–232. 

Kontra Miklós 2003a. Felcserélő anyanyelvi nevelés vagy hozzáadó? Papp István igaza. 

In: Hoffmann István – Kis Tamás szerk., Köszöntő könyv Nyirkos István 70. 

születésnapjára. DE Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Debrecen. 355–357.  

Kontra Miklós 2003b. Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Osiris 

Kiadó. Budapest. 

Koós Ildikó 2017. A nyelvjárási regiszter használatával összefüggésbe hozható helyesírási 

hibák elemzése nyugat-dunántúli általános iskolások írásmunkái alapján. Képzés és 

Gyakorlat 15/4. 115–124. 

Kósa Csilla Erika 2014. „Vannak olyan tanárok is, akik azt mondják, hogy nem lehet, és 

mégis ők is használják.” In: Havas Ferenc – Horváth Katalin – Kugler Nóra – Vladár 

Zsuzsa szerk., Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Tinta 

Könyvkiadó. Budapest. 408–413. 

Kovács László 1997. Magyar nyelv a középiskola 1-4. osztálya számára. SPN. Pozsony 

Kozmács István 2015. Funkcionális alapú kisebbségi anyanyelvoktatás mint az államnyelv 

sikeres oktatásának feltétele. In: Vančo Ildikó – Kozmács István szerk., Nyelvtanulás – 

nyelvtanítás. Fókuszban az államnyelvek oktatása kisebbségek számára. UKF 

Bölcsészettudományi Kar. Nyitra. 129–136. 

Kožík Diana 2004. A nyelvjárásokkal kapcsolatos attitűdvizsgálatok a szlovákiai magyar 

pedagógusok néhány csoportjában. In: Lanstyák István – Menyhárt József szerk., 

Tanulmányok a kétnyelvűségről II. Kalligram Könyvkiadó. Pozsony. 93–123. 



178 

 

Kralina Hoboth Katalin 2012. A helyesírás tanítása nyelvjárási és kétnyelvű környezetben. 

Katedra. Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja. 20/1: 14. 

Lakatos Katalin 2007. Kárpátaljai magyar iskolások és pedagógusok nyelvjárási 

attitűdjéről. In: Guttmann Miklós – Molnár Zoltán szerk., V. Dialektológiai 

Szimpozion: Szombathely, 2007. augusztus 22-24. Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar 

Nyelvészeti Tanszék. Szombathely. 156–163.  

Lakatos Katalin 2009. Kárpátaljai pedagógusok és a nyelvjárások (Egy fölmérés 

tanulságaiból). In: Borbély Anna – Vančoné Kremmer Ildikó – Hattyár Helga szerk., 

Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia, Párkány 

(Szlovákia), 2008. szeptember 4−6. Tinta Könyvkiadó, Budapest − Dunaszerdahely − 

Nyitra. 423−430. 

Lampl Zsuzsanna 1999. A saját útját járó gyermek. Három szociológiai tanulmány 

a szlovákiai magyarokról. Madách Posonium. Pozsony. 

Langman, Juliet 1995. A kétnyelvűség kutatásának modern irányzatai. In: Kassai Ilona 

szerk., Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat. MTA Nyelvtudományi Intézete. 

Budapest. 11–25. 

Lanstyák István 1993. Kétnyelvűség és nyelvművelés. Magyar Nyelvőr 117: 475 – 479. 

Lanstyák István 1996. Anyanyelvi nevelés a határon innen és túl. In: Csernicskó István – 

Váradi Tamás szerk., Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. A 8. Élőnyelvi 

Konferencia előadásai. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 11–15.  

Lanstyák István 1998. Diglosszia és kettősnyelvűség. In: Kontra Miklós − Saly Noémi 

szerk., Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. 

Osiris Kiadó. Budapest. 125−143. 

Lanstyák István 2009. Nyelvi ideológiák és filozófiák. Fórum Társadalomtudományi 

Szemle 9: 27–44. 

Lanstyák István 2000. A magyar nyelv Szlovákiában. Osiris Kiadó. Budapest. 



179 

 

Lanstyák István 2011a. A magyar nyelv szlovákiai változatainak jellemzői. In: 

Szabómihály Gizella – Lanstyák István szerk., Nyelv. Magyarok Szlovákiában VII. 

kötet. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Somorja. 55–81. 

Lanstyák István 2011b. A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről. In: Misad Katalin 

– Csehy Zoltán szerk., NOVA POSONIENSIA. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve. 

Szenczi Molnár Albert Egyesület – Kalligram Kiadó. Pozsony. 13–57. 

Lanstyák István – Szabómihály Gizella 1997. Magyar nyelvhasználat – iskola – 

kétnyelvűség. Kalligram Könyvkiadó. Pozsony.  

Liszka József 1998. „Tudománynak kezdeteiről.” Ister Kiadó–Nap Kiadó. Budapest–

Dunaszerdahely. 

Löffler, Heinrich 1985. Germanistische Soziolinguistik. Erich Schmidt Verlag. Berlin: 

Lőrincze Lajos 1953. Nyelv és élet. Művelt Nép Könyvkiadó. Budapest. 

Lőrincze Lajos 1980. Emberközpontú nyelvművelés. Magvető Kiadó. Budapest.  

Lukács Csilla 2007. Nyelvjárási attitűdvizsgálat székelyföldi középiskolások körében. In: 

Guttmann Miklós − Molnár Zoltán szerk., V. Dialektológiai Szimpozion: Szombathely, 

2007. augusztus 22−24. Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszék. 

Szombathely. 164–167. 

Márku Anita 2004. Kölcsönszók használata a kárpátaljai magyar fiatalok körében. In: 

Beregszászi Anikó – Csernicskó István szerk., Tanulmányok a kárpátaljai magyar 

nyelvhasználatról. PoliPrint – Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola. Ungvár. 44–

55. 

Mattheier, Klaus J. 1980. Pragmatik und Soziologie der Dialekte. Eine Einführung in die 

kommunikative Dialektologie des Deutschen. Quelle & Meyer Verlag. Heidelberg. 

Mattheier, Klaus J. 1993. Dialektdidaktik – muss das sein? In: Klotz, Peter – Sieber, Peter 

Hrsg., Vielerlei Deutsch. Ernst Klett Schulverlag. Stuttgart. 59−67. 



180 

 

Menyhárt József – Presinszky Károly – Sándor Anna 2009. Szlovákiai magyar 

nyelvjárások. Konstantin Filozófus Egyetem. Nyitra. 

Milroy, James 2001. Language ideologies and the consequences of standardization. 

Journal of Sociolinguistics 5: 530–555. 

Misad Katalin – Simon Szabolcs – Szabómihály Gizella szerk. 2009. Magyar nyelv a 

gimnázium és a szakközépiskolák 1. osztálya számára. Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo. Pozsony 

Molnár Csikós László – Erdély Lenke 2005. Keressük a szót! Munkafüzet anyanyelvből az 

általános iskolák 3. osztálya számára. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 

Beograd. 

Nádasdy Ádám 2010. Búcsú a nyelvhelyességtől. Élet és Irodalom LIV/32. 

https://www.es.hu/cikk/2010-08-15/nadasdy-adam/bucsu-a-nyelvhelyessegtol.html 

(2016. január 8.) 

Nahalka István 2003. Az oktatás társadalmi meghatározottságának értelmezési keretei. In: 

Falus Iván szerk., Didaktika: Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti 

Tankönyvkiadó. Budapest. 38–56. 

Papp István 1935. A magyar nyelvtan nevelőereje. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 

Budapest. 

Parapatics Andrea 2011. Pozitívan a nyelvjárásokról – az iskolában is. Anyanyelv-

pedagógia 4. 

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=347 (2015. 06. 17.) 

Parapatics Andrea 2016a. A magyar nyelvjárásokról a XXI. században. Anyanyelv-

pedagógia 4. 

 http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=657 (2017. 04. 30.) 

Parapatics Andrea 2016b. Tények és tapasztalatok a dialektológiai ismeretek tanításáról. 

In: Czetter Ibolya – Hajba Renáta – Tóth Péter szerk., VI. Dialektológiai Szimpozion: 

Szombathely, 2015. szeptember 2-4. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria 



181 

 

Egyetemi Központ – Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai 

Tanulmányok Kar. Szombathely – Nyitra. 509–51. 

Parapatics Andrea 2018. Nyelvjárástani munkafüzet. Feladatok a magyar nyelv területi 

változatosságának megismeréséhez. Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek 

12. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 

Péntek János 1998. A kisebbségi iskolák kétnyelvűsége és kettősnyelvűsége. In: Kontra 

Miklós − Saly Noémi szerk., Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli 

magyar nyelvhasználatról. Osiris Kiadó. Budapest. 299−304. 

Péntek János 2002. A nyelvi környezet és a helyesírás. Magyar Nyelvőr 126: 257–262. 

Péntek János 2015. Nyelvünk táji változatosságának dicsérete. Magyar Nyelv 111: 75–79. 

Péntek János 2017. A külső régiók. In: Tolcsvai Nagy Gábor szerk., A magyar nyelv jelene 

és jövője. Gondolat Kiadó. Budapest. 179–198. 

Pesti János 2014. Hosszúhetény nyelvi kincseiről. Névtani és dialektológiai tanulmányok. 

Nemes János Művelődési Központ. Hosszúhetény. 

Pethőné Nagy Csilla 2007. Módszertani kézikönyv. Korona Kiadó. Budapest. 

P. Lakatos Ilona – T. Károlyi Margit 2002. Funkciótúlbiztosítás a beszélt nyelvben 

nyelvjárási szövegek alapján. Magyar Nyelv 98: 191–198. 

Pletl Rita 2014. A nyelvtan státusa a kisebbségi anyanyelvoktatásban. In: Vančo Ildikó – 

Kozmács István szerk., A kisebbségi magyar nyelvtantanítás kihívásai a 21. század 

elején. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. 

Nyitra. 17–29. 

Posgay Ildikó 2007. Nyelvi „hiba” vagy nyelvjárási jelenség? In: Guttmann Miklós – 

Molnár Zoltán szerk., V. Dialektológiai Szimpozion: Szombathely, 2007. augusztus 

22–24. Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszék. Szombathely. 211–

214. 

Presinszky Károly 2009. Nyelvi attitűdök vizsgálata nyitrai magyar egyetemisták körében. 

In: Borbély Anna – Vančoné Kremmer Ildikó – Hattyár Helga szerk., Nyelvideológiák, 



182 

 

attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia, Párkány (Szlovákia), 2008. 

szeptember 4−6. Tinta Könyvkiadó. Budapest − Dunaszerdahely − Nyitra. 241−248. 

Pusztai Ferenc főszerk. 2003. Magyar értelmező kéziszótár. Második, átdolgozott kiadás. 

Akadémiai Kiadó. Budapest. 

Rajsli Ilona 1987. Nyelvjárásiasság és nyelvhelyesség a fiatalok kiejtésében. A fiatalok 

kiejtési sajátosságai. Hungarološka Saopštenja 73/4: 313–317. 

Rajsli Ilona 2002. A magyar nyelvjárástan oktatása Újvidéken a megváltozott körülmények 

között. In: Guttmann Miklós – Molnár Zoltán – Szabó Géza szerk., IV. Dialektológiai 

Szimpozion: Szombathely, 2001. augusztus 23–25. Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar 

Nyelvészeti Tanszék, Szombathely. 250–254. 

Rajsli Ilona 2004. Nyelvjárásvesztés és attitűdváltás a vajdasági magyar fiatalok körében. 

In: P. Lakatos Ilona – T. Károlyi Margit szerk., Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, 

nyelvcsere. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 

Rancz Teréz 2015. Identitás és nyelvhasználat Felső-Háromszéken. Odorheiu-Secuiesc: 

Expert Print. 

Rónai Béla – Muszty László 1967. A magyar nyelvtan tanítása az általános iskolában. 

Tankönyvkiadó. Budapest. 

Sándor Anna 2000. Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar 

beszélőközösségben, Kolonban. Kalligram Könyvkiadó. Pozsony.  

Sándor Anna 2007. A dialektológia és az anyanyelvi oktatás kapcsolatának szükségszerű 

voltáról. In: Guttmann Miklós − Molnár Zoltán szerk., V. Dialektológiai 

Szimpozion: Szombathely, 2007. augusztus 22-24. Berzsenyi Dániel Főiskola 

Magyar Nyelvészeti Tanszék. Szombathely. 233–238.  

Sándor Anna 2009. A nyelvjárási attitűd vizsgálata a nyitrai magyar szakos egyetemisták 

körében. In: Borbély Anna – Vančoné Kremmer Ildikó – Hattyár Helga szerk., 

Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia, Párkány 



183 

 

(Szlovákia), 2008. szeptember 4−6. Tinta Könyvkiadó. Budapest − Dunaszerdahely − 

Nyitra. 231−239. 

Sándor Anna 2011a. A magyar nyelvjárások helyzete és kutatása Szlovákiában. In: 

Szabómihály Gizella – Lanstyák István szerk., Nyelv. Magyarok Szlovákiában VII. 

kötet. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Somorja. 181–191. 

Sándor Anna 2011b. A nyelvjárási háttér és az anyanyelvi nevelés. In: Szabómihály 

Gizella – Lanstyák István szerk., Magyarok Szlovákiában VII. kötet. Nyelv. Fórum 

Kisebbségkutató Intézet. Somorja. 515–521. 

Sándor Anna 2013. Dialektológia, regionalizmus és oktatás. In: Ruda Gábor – 

Szabómihály Gizella szerk., Nemzetkép és identitás a nemzetiségi iskolák 

tankönyveiben. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület – GRAMMA Egyesület – 

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara – Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar – Selye János Egyetem. Pilisvörösvár – 

Dunaszerdahely – Komárom – Nyitra – Esztergom. 7–15. 

Sándor Anna 2016. A nyelvjáráskutatás az anyanyelvoktatás szolgálatában. In: Czetter 

Ibolya – Hajba Renáta – Tóth Péter szerk., VI. Dialektológiai Szimpozion. 

Szombathely, 2015. szeptember 2–4. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-

európai Tanulmányok Kara – Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács. Szombathely–

Nyitra. 63–78. 

Sándor Klára 2001. „A nyílt társadalmi diszkrimináció utolsó bástyája”: az emberek 

nyelvhasználata. Replika 45–46: 241–259.   

http://www.replika.hu/system/files/archivum/replika_45-46-12_sandor.pdf (2015. 

december 3.) 

Sándor Klára 2014. Határtalan nyelv. SZAK Kiadó. Bicske. 

Sándor Klára 2016. Nyelv és társadalom. Krónika Nova Kiadó. Budapest. 

Sántha Attila 2010. „A gyerekek szeretete tartotta bennem a lelket” — beszélgetés Hegyeli 

Attilával, a Csángó Oktatási Program vezetőjével (2000–2010). In: Kosztándi Tímea-



184 

 

Ildikó szerk. Tíz év Moldvában. Csángó Oktatási Program 2000–2010. Zelegor Kiadó. 

Kézdivásárhely. 11–31. 

Schegloff, Emanuel A. – Gail, Jefferson – Sacks, Harvey 1977. The preference for self-

correction in the organization of repair in conversation. Language 53: 361–382. 

Sebestyén Árpád 1982. Oktassunk-e nyelvjárástant az egyetemen? In: Szabó Géza – 

Molnár Zoltán szerk. Dialektológiai Szimpozion: Szombathely, 1981. március 25−27. 

Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém. 89−93. 

Séra Magdolna 2015. Vegyes házasság, identitás, államnyelv (Egy kvalitatív kutatás 

eredményeiből). In: Márku Anita – Hires-László Kornélia szerk., Nyelvoktatás, 

kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Autdor-Shark. Ungvár. 239–246. 

Sieber, Peter – Sitta, Horst 1986. Mundart und Standardsprache als Problem der Schule. 

Reihe Sprachlandschaft, Band 3. Verlag Sauerländer. Aarau – Franfurkt am Main – 

Salzburg.  

Sieber, Peter – Sitta, Horst 1994. Mundart und Hochsprache im Unterricht. 

Orientierungshilfen für Lehrer. Reihe Studienbücher Sprachlandschaft Band 1. Verlag 

Sauerländer. Aarau – Franfurkt am Main – Salzburg.  

Simon Szabolcs 1996. Nyelvváltozatok a szlovákiai magyar tannyelvű középiskolák 

számára írt magyarnyelv-könyvekben. In: Csernicskó István – Váradi Tamás szerk., 

Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. A 8. Élőnyelvi Konferencia előadásai. 

Tinta Könyvkiadó. Budapest. 17–27.  

Simon Szabolcs 2007. Regionális köznyelviség, nyelvjárások a magyar nyelvi nevelésben 

és a pedagógiai dokumentumokban Szlovákiában. In: Guttmann Miklós – Molnár 

Zoltán szerk., V. Dialektológiai Szimpozion. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola. 

Szombathely. 239–243. 

Simon Szabolcs 2014. A szlovákiai középiskolai magyarnyelv-tankönyvek – néhány 

szempontból. In: Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről. TERRA 

vydavateľstvo, s. r. o. Pozsony. 125–134. 



185 

 

Sobrero, Alberto A. 2005. Come parlavamo, come parliamo. Spunti per una 

microdiacronia delle varietà dell’italiano. In: Lo Piparo, Franco – Ruffino, Giovanni 

eds., Gli italiani e la lingua.Sellerio. Palermo. 209–220. 

Staar Gyula 1996. De mi az igazság… Beszélgetések Simonyi Károllyal. Közlöny- és 

Lapkiadó. Budapest. 

Streli Zita 2007. A székesfehérvári székelyek és a szlavóniai csángók – avagy mit tudnak a 

középiskolások a nyelvjárásokról. In: Guttmann Miklós – Molnár Zoltán szerk., V. 

Dialektológiai Szimpozion: Szombathely, 2007. augusztus 22−24. Berzsenyi Dániel 

Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszék. Szombathely. 32–36.  

Streli Zita Ágnes 2009. A nyelvjárások témakörének megjelenése nyelvtankönyveinkben. 

In: Kuna Ágnes – Veszelszki Ágnes szerk., Félúton 3. A harmadik Félúton 

konferencia (2007) kiadványa. 274–86. 

http://linguistics.elte.hu/studies/fuk/fuk07/streli_KA_VA_T.pdf (letöltve: 2015.01.05.) 

Szabó József 2005. A nyelvjárás és az irodalmi nyelv helye és szerepe német Svájcban, 

különös tekintettel az iskolai oktatásra. Magyar Nyelvőr 129: 59−70. 

Szabómihály Gizella 2011. A szlovák nyelvpolitika és a nyelvhasználat jogi szabályozása 

Szlovákiában a rendszerváltozás után. In: Szabómihály Gizella – Lanstyák István 

szerk., Magyarok Szlovákiában VII. kötet. Nyelv. Fórum Kisebbségkutató Intézet. 

Somorja. 11–26. 

Szabó Tamás Péter 2012. „Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos”. A javítás mint 

gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében. 

http://mek.oszk.hu/10900/10947/10947.pdf (2012. 09. 27.) 

Szathmári István 1982. Hozzászólás a szombathelyi Dialektológiai Szimpozionon. In: 

Szabó Géza – Molnár Zoltán szerk., Dialektológiai Szimpozion: Szombathely, 1981. 

március 25−27. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága. 

Veszprém. 111−114. 

Szemere Gyula 1971. A magyar nyelvtan tanítása. Tankönyvkiadó. Budapest. 

http://mek.oszk.hu/10900/10947/10947.pdf


186 

 

Szentgyörgyi Rudolf 2013. Nyelvü(n)kben megalázva. Gondolatok nyelvjárásról, 

iskoláról, tanárképzésről. Magyar Napló 25: 3–5. 

Szentgyörgyi Rudolf 2015. Államnyelv, nyelvi sztenderd és anyanyelvoktatás. In: 

Kozmács István – Vančo Ildikó szerk., Sztenderd – nem sztenderd. Variációk egy 

nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia – Nyitra, 2014. szeptember 

18–20. – előadásaiból I. Antológia Kiadó. Lakitelek.  243–249. 

Tóth Beatrix 2006. Ötletek a fogalmazás tanításához. 

http://magyartanar.mnyt.hu/upld/Microsoft%20Word%20-

%20FogalmazasTothBeatrix.pdf (2012. 09. 30.) 

Tolcsvai Nagy Gábor 1991. A nyelvi közösség és a nyelvi egység, kisebbségben. Regio 3: 

166–173.  

Tolcsvai Nagy Gábor 2014. Nyelvszemlélet, személyiség-, közösség- és kultúraképzés a 

szlovákiai magyar nyelvtankönyvekben. In: Vančo Ildikó – Kozmács István szerk., A 

kisebbségi magyar nyelvtantanítás kihívásai a 21. század elején. Nyitrai Konstantin 

Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. Nyitra. 99–115. 

Tolcsvai Nagy Gábor 2017. A magyar standard helyzete. In: Tolcsvai Nagy Gábor szerk., 

A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó. Budapest. 222–238. 

Trudgill, Peter 1995. Dialektusok és szociolektusok az új Európában. Valóság 11: 107–

110. 

Trudgill, Peter 1996. Az olvasókönyvek és a nyelvészeti ideológia – szociolingvisztikai 

nézőpontból. In: Csernicskó István – Váradi Tamás szerk., Kisebbségi magyar iskolai 

nyelvhasználat. A 8. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 

1–10. 

Trudgill, Peter 1997. Bevezetés a nyelv és a társadalom tanulmányozásába. JGYTF Kiadó. 

Szeged. 

Uzonyi Kiss Judit – Csicsay Károly szerk. 2012. Magyar nyelv tankönyv a gimnáziumok és 

a szakközépiskolák 2. osztálya számára. TERRA vydavateľstvo, s. r. o. Pozsony 

http://magyartanar.mnyt.hu/upld/Microsoft%20Word%20-%20FogalmazasTothBeatrix.pdf
http://magyartanar.mnyt.hu/upld/Microsoft%20Word%20-%20FogalmazasTothBeatrix.pdf


187 

 

Uzonyi Kiss Judit – Csicsay Károly szerk. 2012. Magyar nyelv tankönyv a gimnáziumok és 

a szakközépiskolák 3. osztálya számára. TERRA vydavateľstvo, s. r. o., Pozsony 

Uzonyi Kiss Judit – Csicsay Károly szerk. 2012. Magyar nyelv tankönyv a gimnáziumok és 

a szakközépiskolák 4. osztálya számára. TERRA vydavateľstvo, s. r. o., Pozsony 

Vančo Ildikó 2017. A határon túli magyar tannyelvű és magyar tematikájú közoktatás. In: 

Tolcsvai Nagy Gábor szerk., A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó. 

Budapest. 357–430. 

Vári Attila 1987. Holtak köve. Szépirodalmi Kiadó. Budapest. 

Vigh-Szabó Melinda 2013. Aa, bee, tsee – anyanyelv és anyanyelvi oktatás Észtországban. 

Anyanyelv-pedagógia 2.  

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=456 (2015.11.25.) 

Vukov Raffai Éva 2009. A kettősnyelvűség megítélése kétnyelvű környezetben. In: 

Borbély Anna – Vančoné Kremmer Ildikó – Hattyár Helga szerk., Nyelvideológiák, 

attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia, Párkány (Szlovákia), 2008. 

szeptember 4−6. Tinta Könyvkiadó.  Budapest − Dunaszerdahely − Nyitra. 367−371. 

Vukov Raffai Éva 2016. Nyelvi attitűdök az anyanyelvi nevelésben a Vajdaságban. In: 

Kozmács István – Vančo Ildikó szerk., Sztenderd – nem sztenderd. Variációk egy 

nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia – Nyitra, 2014. szeptember 

18–20. – előadásaiból I. Antológia Kiadó. Lakitelek. 85–93. 

Wardaugh, Ronald 1995. Szociolingvisztika. Osiris–Századvég. Budapest. 

 

Honlapok: 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400055.kor 

 

  



188 

 

 

 

 

 

Melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9/20/2018 KÉRDŐÍV ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI TANÁROK SZÁMÁRA

https://docs.google.com/forms/d/1UIIsMY5JJ1dORcdENrA0W-uAx9Fp9P58KGj-HOAEzO8/edit 1/11

KÉRDŐÍV ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI TANÁROK
SZÁMÁRA
Kedves Pedagógus!

Egy olyan kutatáshoz kérem a segítségét, amelynek célja a magyar nyelv helyzetének vizsgálata. 
Kérem, hogy név nélkül töltse ki a kérdőívet, és őszinte válaszaival segítse munkámat. 

Válaszaival hozzájárul ahhoz, hogy kutatási és oktatási céllal felhasználhassam a kérdőívben 
kitöltött adatokat, személye azonosítása nélkül idézhetek belőlük szakmai előadásokban és szakmai 
publikációkban, az anonimitás maximális biztosítása mellett.

Köszönöm szépen a segítségét.

Danczi Annamária 
doktorjelölt, ELTE BTK (Budapest) 
magyartanár, Selye János Gimnázium (Komárom) 

*Kötelező

A PEDAGÓGUS ADATAI
Kérem, hogy válaszoljon a kérdésekre, vagy jelölje be a megfelelő választ.

1. 1. Neme *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 férfi

 nő

 Egyéb: 

2. 2. Születési éve *

3. 3. Születési helye (ország, település +
járás/megye) *

4. 4. Azon települések neve, amelyeken legalább egy évig élt élete folyamán *
 

 

 

 

 

5. 5. Jelenlegi lakhelye (falu/város neve). Mióta
él itt? *
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6. 6. Anyanyelve *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 magyar

 Egyéb: 

7. 7. Nemzetisége *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 magyar

 Egyéb: 

8. 8. Elvégzett iskolái *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

magyar
tanítási nyelvű államnyelvi kétnyelvű (magyar-

államnyelvi) más

általános iskola
(szak)középiskola/gimnázium/líce
um (érettségit nyújtó középiskolai
intézmény)
főiskola/egyetem

9. 9. Milyen nevelési nyelvű óvodába járt? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 nem jártam

 magyar

 kevert: magyar-államnyelvi

 államnyelvi

 Egyéb: 

10. 10.1. Édesanyja születési helye (ország,
település + járás/megye)

11. 10.2. Édesanyja anyanyelve
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 magyar

 Egyéb: 

12. 10.3. Édesanyja legmagasabb végzettsége
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 magyar tanítási nyelvű általános iskola

 államnyelvű általános iskola

 szakmunkásképző (érettségi nélkül)

 (szak)középiskola/gimnázium/líceum (érettségit nyújtó középiskolai intézmény)

 főiskola/egyetem

 Egyéb: 
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13. 11.1. Édesapja születési helye (ország,
település + járás/megye)

14. 11.2. Édesapja anyanyelve
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 magyar

 Egyéb: 

15. 11.3. Édesapja legmagasabb végzettsége
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 magyar tanítási nyelvű általános iskola

 államnyelvű általános iskola

 szakmunkásképző (érettségi nélkül)

 (szak)középiskola/gimnázium/líceum (érettségit nyújtó középiskolai intézmény)

 főiskola/egyetem

 Egyéb: 

16. 12.1. Házastársa születési helye (ország,
település + járás/megye)

17. 12.2. Házastársa anyanyelve
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 magyar

 Egyéb: 

18. 12.3. Házastársa legmagasabb végzettsége
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 magyar tanítási nyelvű általános iskola

 államnyelvű általános iskola

 szakmunkásképző (érettségi nélkül)

 (szak)középiskola/gimnázium/líceum (érettségit nyújtó középiskolai intézmény)

 főiskola/egyetem

 Egyéb: 

19. 13.1. A település, ahol tanít *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 falu/község

 város

20. 13.2. A település neve *
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21. 14. Az iskola típusa, ahol tanít *
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 általános iskola 1–4. osztály

 általános iskola 5–8/9. osztály

 gimnázium/líceum

 (szak)középiskola

 szakiskola

 Egyéb: 

22. 15. Tanított tantárgyak *
 

 

 

 

 

23. 16. Jár-e Magyarországra? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Járok, nagyon gyakran (hetente).

 Járok, elég gyakran (havonta).

 Járok, de ritkán (évente párszor).

 Nem járok.

 Egyéb: 

24. 17. Vannak-e Magyarországon olyan rokonai, ismerősei, barátai, akikkel látogatják
egymást? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Vannak, nagyon gyakran találkozunk.

 Vannak, elég gyakran találkozunk.

 Vannak, de ritkán találkozunk.

 Vannak, de nem találkozunk.

 Nincsenek.

 Egyéb: 

KÉRDŐÍV
Kérem, hogy válaszoljon a kérdésekre, vagy jelölje be a megfelelő választ. (A nyelvjárás és tájszólás 
szavakat azonos értelemben használjuk.)

25. 1. Mi Ön szerint a nyelvjárás/tájszólás? *
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26. 2. Ismer Ön nyelvjárásokat/tájszólásokat? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 igen

 nem

27. 2.1. Ha igen, melyek ezek?
 

 

 

 

 

28. 3. Vannak ismerősei, barátai, akik beszélnek nyelvjárásban/tájszólásban? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 igen

 nem

 Egyéb: 

29. 4. Beszél Ön nyelvjárásban/tájszólásban? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 igen

 nem

30. 4.1. Ha igen, mikor, hol, kikkel szokott Ön nyelvjárásban/tájszólásban beszélni?
 

 

 

 

 

31. 4.2. Származott-e nehézsége nyelvjárásias beszédéből?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 igen

 nem

 nem emlékszem

32. 4.2.1. Ha igen, mi?
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33. 4.3. Származott-e haszna nyelvjárásias beszédéből?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 igen

 nem

 nem emlékszem

34. 4.3.1. Ha igen, mi?
 

 

 

 

 

35. 5. Ön szerint mi lehet az oka annak, ha egy nyelvjárási beszélő nem
nyelvjárásban/tájszólásban beszél? Mitől függ ez? *
 

 

 

 

 

36. 6. Ön szerint mi a különbség a nyelvjárás/tájszólás és a magyarországi köznyelv között? *
 

 

 

 

 

37. 7. Leginkább melyik magyar nyelvváltozatot használja a munkahelyén? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 magyarországi köznyelvet

 helyi (regionális) köznyelvet

 nyelvjárást/tájszólást

 többször a magyarországi köznyelvet

 többször a helyi (regionális) köznyelvet

 többször a nyelvjárást/tájszólás

 többet ugyanolyan arányban

 Egyéb: 
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38. Ha többet ugyanolyan arányban, akkor melyeket?
 

 

 

 

 

39. 8. Hogyan viszonyul egyes nyelvváltozatokhoz? Kérem, hogy jelölje be, amelyik állítással
leginkább egyetért. *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Nem beszélnek nyelvjárásban/tájszólásban ott, ahol jelenleg élek.

 Minden más nyelvváltozatnál jobban szeretem a nyelvjárást/tájszólást.

 Szeretem a nyelvjárást/tájszólást, de a köznyelvet is.

 A nyelvjárást/tájszólást helyi érdekességnek tartom.

 Nem érdekel különösebben a nyelvjárás/tájszólás.

 A nyelvjárást/tájszólást rossznak, helytelennek tartom.

 Egyéb: 

40. 9. Hogyan viszonyul más vidékek nyelvjárásához/tájszólásához? Kérem, hogy jelölje be,
amelyik állítással leginkább egyetért. *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Érdekesnek, szépnek tartom őket.

 Jobban szeretem őket a saját nyelvjárásomnál.

 Nem érdekelnek.

 Rossznak, csúnyának tartom őket.

 Szeretem a nyelvjárásokat/a tájszólást, de a köznyelvet is.

 Egyéb: 

41. 10. Mennyire érzi Ön zavarónak a nyelvjárási beszédet a következő színtereken? Jelölje be
a megfelelő helyen! (1 – egyáltalán nem zavaró, 5 – nagyon zavaró) *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

1 2 3 4 5

utca
orvosi rendelő városban
orvosi rendelő faluban
iskolai tanóra
tanórán kívüli iskolai helyzet
család
hivatal
baráti társaság
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42. 11. Mennyire kedveli Ön az alábbi nyelvhasználati formákat függetlenül attól, hogy
használja-e azokat? Értékelje őket a megfelelő számmal! (1 – legkevésbé kedvelt, 5 –
legkedveltebb) *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

1 2 3 4 5

nyelvjárás
magyarországi köznyelv
helyi (regionális) köznyelv

43. 12. Ön szerint hol beszélnek a „legszebben” magyarul? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Budapesten

 magyarországi vidéki városokban

 magyarországi falvakban

 Kárpátalján (Ukrajna)

 Erdélyben (Románia)

 Felvidéken (Szlovákia)

 Vajdaságban (Szerbia)

 Burgenlandban (Ausztria)

 Muravidéken (Szlovénia)

 Nem szeretnék válaszolni.

 Nem értem a kérdést.

 Egyéb: 

44. 13. Hogyan vélekedett egykori magyartanára a nyelvjárásokról/tájszólásokról? *
 

 

 

 

 

45. 13.1. Osztja Ön a véleményét?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 igen

 nem

 Egyéb: 

46. 13.2. Miért?
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47. 14. Folytassa a mondatot! Ha valaki csak nyelvjárásban/tájszólásban beszél, … *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 könnyen boldogul.

 lehetnek nehézségei.

 nehezen boldogul.

 Egyéb: 

48. Indokolja válaszát!
 

 

 

 

 

49. 15. Mennyire kötődik Ön a következő helyekhez (az országnál és a tájegységnél a jelenlegi
lakóhelyére gondolok az értékeléskor)? Jelölje a megfelelő számmal a kötődés mértékét.
(1 – egyáltalán nem kötődik, 5 – nagyon kötődik) *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

1 2 3 4 5

városához/falujához
járásához/megyéjéhez
Felvidékhez/Erdélyhez/Vajdaságh
oz/Kárpátaljához
Szlovákiához/Romániához/Szerbi
ához/Ukrajnához
Magyarországhoz

50. 16. Szokott-e magyarországi vagy helyi magyar nyelvű tv-csatornákat nézni? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 igen

 nem

51. 16.1. Ha igen, nevezze meg azt a három magyar nyelvű tv-csatornát, amelyet
leggyakrabban néz!
 

 

 

 

 

52. 17. Szokott-e magyarországi vagy helyi magyar nyelvű rádióadókat hallgatni? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 igen

 nem
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53. 17.1. Ha igen, nevezze meg azt a három magyar nyelvű rádióadót, amelyet leggyakrabban
hallgat!
 

 

 

 

 

54. 18. Mit jelent Önnek a nyelvjárás/tájszólás? Jelölje be a megfelelőket! (Többet is
megjelölhet.) *
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 egyszerű kommunikációs eszköz

 a magyarsághoz való tartozás jelzése

 megőrzendő hagyomány

 haszontalan régiség

 Egyéb: 

55. 19. Kérem, hogy jelölje, mennyire ért egyet a következő állításokkal. (1 – egyáltalán nem
értek egyet, 5 – teljesen egyetértek) *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

1 2 3 4 5

Egyre kevesebben beszélnek
nyelvjárásban/tájszólásban.
Nagyon fontos, hogy ápoljuk a
nyelvjárásokat/a tájszólást.
Nagyon fontos a köznyelv
ismerete.
A nyelvjárás/tájszólás a köznyelv
romlott változata.
A nyelvjárás/tájszólás az igazán
tiszta anyanyelvi változat.

56. 20. Vannak-e nyelvjárásban/tájszólásban beszélők azokban az osztályokban, ahol tanít? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 igen

 nem

 Egyéb: 

57. 21. Mennyire elfogadóak Ön szerint a pedagógusok a nyelvjárási hátterű tanulókkal? (1 –
egyáltalán nem elfogadóak, 5 – teljes mértékben elfogadóak) *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

1 2 3 4 5
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Üzemeltető:

58. 22. Ön javítja-e a tanítványai nyelvjárási beszédsajátosságait?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 igen, mindig

 igen, alkalmanként

 nem

 Egyéb: 

59. 23. Mennyire elfogadóak Ön szerint a nem nyelvjárási hátterű (köznyelvet beszélő) tanulók
a nyelvjárásban beszélő társaikkal? (1 – egyáltalán nem elfogadóak, 5 – teljes mértékben
elfogadóak) *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

1 2 3 4 5

60. 24. Kérem, hogy írja le megjegyzéseit, észrevételeit a kérdőívvel kapcsolatban.
 

 

 

 

 

Köszönöm szépen a munkáját, segítségét.
A kérdőív Kožik Diana A nyelvjárásokkal kapcsolatos attitűdvizsgálatok a szlovákiai magyar 
pedagógusok néhány csoportjában című tanulmánya alapján készült. (In. Tanulmányok a 
kétnyelvűségről. Lanstyák István, Menyhárt József szerk. Kalligramm Könyvkiadó. Pozsony. 2004. 
93–123) 
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