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Bevezetés 
Disszertációmban kárpátaljai iskolások nyelvi tudatát vizsgálom, különös tekintettel 

nyelvjárási attitűdjükre. Kisebbségi fiatalokról lévén szó különösen fontos, hogy 

anyanyelvükhöz, anyanyelvváltozatukhoz pozitívan viszonyuljanak, hiszen a magyar 

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

öntudatuk, ami egy kisebbségi nemzetrész fennmaradásához elengedhetetlen. A 

kiegyensúlyozott anyanyelvi öntudat kialakításáért, s az állam részéről érkező negatív hatások 

ellensúlyozásáért legtöbbet az iskolák tehetik. Az iskola az a hely, ahol a fiatal konkrét 

véleményt, többoldalú tájékoztatást hallhat anyanyelvéről, annak változatairól, az otthonról 

hozott nyelvváltozatról. Az anyanyelvváltozatra való odafigyelés azért is fontos, mert a 

határon túli magyar nyelvváltozatok esetében a különfejlődés, a nyelvhasználati színterek 

korlátozottsága miatt egyfajta fáziskésés figyelhető meg így sok fiatal az iskolába kerülvén 

szembesül először azzal, hogy a jó előmenetelhez nem elég az otthon használt nyelvváltozat. 

Ám egyáltalán nem mindegy, milyen formában történik ez a szembesítés. Mind 

Magyarországon, mind Kárpátalján az eddig használt tantervekben a grammatika oktatása 

mellett a nyelvhelyességi kérdésekre helyezték a hangsúlyt. Ezek a tantervek, tankönyvek 

kevesebb figyelmet szenteltek a tanulók elsődleges nyelvváltozatának, kisebbségi helyzetben 

a kontaktusjelenségeknek. Ez a szemlélet nem bizonyult célravezetőnek. Számos felmérés 

bizonyítja, hogy a tanulók sok esetben bizonytalanok, nem ismerik a köznyelvi megfelelőjét 

egy-egy kifejezésnek, nincsenek tudatában annak, hogy az a nyelvtani alak, amit még írásos 

megnyilatkozásaikban is használnak, nem köznyelvi, hanem nyelvjárási (Beregszászi 2004: 

77–96, Czibere 2004: 32–39, Felde 1992: 177–191, Kiss 1998: 257–269; Lanstyák–

Szabómihály 1997: 193). Az utóbbi években egyre több tanulmányban, kézikönyvben, 

tankönyvben olvashatunk arról, hogy az anyanyelvoktatás szemléletén, módszerein, céljain 

változtatni kell: a felcserélő helyett a hozzáadó anyanyelvi nevelés a célravezetőbb (Antalné 

Szabó 2003: 293–297, Beregszászi 2004: 77–96, 2009: 20–25, Beregszászi–Csernicskó 2004: 

168–173, 2007: 44–62, Csernicskó 2008a: 105–147, Kolláth 2003: 349-354, Kontra 2003: 

355–358, 2010: 83, Kiss 2001: 149–152, 2002: 263–269, Sándor K. 1995: 121–148, Sándor 

2007: 233–238). Nagy előrelépés, hogy Kárpátalján a magyar iskolák 5–12 osztályai számára 

2005-ben készített tanterv már újfajta, a modern kutatások eredményeit is figyelembe vevő 

szemléletben íródott (Kótyuk 2005: 159). Ez a tanterv egyelőre csak a kilencedik osztályig 

van érvényben, a felsőbb osztályokban még a régi útmutató használatos. Ahogy a szerkesztők 

írják: „Az anyanyelv oktatásának fő célja annak elérése, hogy a tanuló birtokolja az 



anyanyelv eszközeit, annak változatait, stílusait és műfajait, szabadon és a kommunikációs 

célnak megfelelően tudja alkalmazni ezeket a beszédtevékenység minden szférájában, azaz 

elérje a kommunikatív kompetencia megfelelő szintjét” (Kótyuk 2005: 3).   

Gyakorló magyartanárként azonban tisztában vagyok azzal, hogy a tanterv állította 

követelmények és a mindennapi valóság között gyakran nagy a különbség, hiszen a korábban 

rögzült és elterjedt véleményeket, előítéleteket nehéz átformálni. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, 

pontosan kell tudnunk, milyen problémákkal állunk szemben. 

Ennek érdekében vizsgálatommal a következőkre keresem a választ: 

 A kárpátaljai magyar iskolások hogyan viszonyulnak anyanyelvükhöz, a 

különböző nyelvváltozatokhoz, a nyelvjárásokhoz, beszélőihez? 

 Milyen mértékű következetesség, tudatosság figyelhető meg a válaszok 

alakulásában? 

 Ezzel összefüggésben milyen fokú köznyelvi normatudatuk, mekkora eltérés van 

a valóság és a vélemény között?  

 Melyek azok a szociológiai változók, amelyekkel leginkább összefüggnek a 

kapott adatok? 

 Arra is választ kívánok kapni, hogy melyek azok a tényezők (iskolai tananyag, 

pedagógus hozzáállása, saját tapasztalat, előítéleteken alapuló sztereotípiák), 

amelyek nagyobb mértékben alakítják, alakíthatják e korosztály nyelvi tudatát. 

 Milyen mértékű az iskola szerepe és hatékonysága a nyelvi tudat alakításában? 

Ezekre a kérdésekre választ kapva a kisebbségi anyanyelv-oktatási módszerek 

hatékonyabbá tehetők, ezáltal a felnövekvő nemzedék egészséges nyelvi öntudata erősíthető, 

mely a nyelvmegtartás szempontjából döntő fontosságú lehet. 

A leírás tárgya, módszere 
Nyelvi tudaton tágabb értelemben a beszélők nyelvekkel, szűkebb értelemben a saját 

nyelvükkel, nyelvváltozatukkal kapcsolatos ismeretek együttesét értjük. Ennek három 

összetevőjét, területét különíthetjük el: a nyelvi kompetenciát, a kommunikációs 

kompetenciát és az ún. metanyelvi kompetenciát. 

Dolgozatomban a kárpátaljai iskolások nyelvi tudatát e harmadik összetevő alapján 

vizsgálom, hiszen ez nagy mértékben befolyásolja a magyar nyelv tantervben célként kitűzött 

megfelelő szintű kommunikációs kompetencia alakulását. 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 leíró adekvátság elvét szem előtt tartva összegyűjtött és elemzett adatokat a 

következő, egymással szervesen összefüggő fejezetekben közlöm.  

 A vizsgált csoport különböző szociológiai változók szerinti megoszlása 

 Az iskolások anyanyelvükhöz, az államnyelvhez való viszonyának elemzése 

 A különböző nyelvváltozatok megítélésének vizsgálata 

 A nyelvjárásoknak és az adatközlők szerint nyelvjárásban beszélők             

nyelvhasználatának, az ezzel kapcsolatos sztereotípiáknak az értékelése, 

megítélése 

 A köznyelvi normatudat vizsgálata 

 Egy a kárpátaljai magyar pedagógusok körében végzett felmérés ismertetése. 

A vizsgálat során figyelembe veszem több független változó esetleges hatását, ám – 

hipotéziseim alapján – végig három tényezővel (lakóhely, iskolatípus, magyar nyelvből 

szerzett érdemjegy) összefüggésben közlöm és elemzem valamennyi kérdés adatait.  

Az anyaggyűjtésről 
Az általam kiválasztott minta nagyságát, valamint az adatok empirikus vizsgálatának, 

összehasonlításának célját tekintve a kérdőíves gyűjtési mód bizonyult a legmegfelelőbbnek: 

egyszerre több embernek tehettem fel ugyanazokat a kérdéseket, s a végén számszerűsíthető, 

statisztikailag is elemezhető adatokat kaptam.  

A statisztikai adatokat rögzített irányított beszélgetésekkel egészítettem ki, melyek 

során adatközlőim elmondhatták azokat az észrevételeiket, megjegyzéseiket is, melyek 

kifejtésére a kérdőív nem nyújtott lehetőséget.   

A két aktív, direkt gyűjtési mód mellett, munkámból adódóan alkalmam nyílik passzív 

módszerrel, résztvevő megfigyeléssel gazdagítani anyagomat. Ez ugyan kevesebb konkrét 

adatot biztosít, de jól kiegészíti a másik két módszert.  

A kárpátaljai magyar iskolások nyelvi tudatát vizsgálva 14–17 éves korosztálybelieket 

választottam adatközlőimnek, mert ebben a korban már érhette őket több olyan pozitív vagy 

negatív élmény, ami alakíthatta nyelvi értékítéletüket (Felde 1992: 177, Kiss 1996: 139, 

1996a: 404, 1998: 257).  

A minta kiválasztásánál teljességre törekedtem: Kárpátalja valamennyi magyar 

középiskolájának érettségi előtt álló és kilencedikes tanulóját, valamint járásonként két 



általános iskola végzős osztályának (kilencedik) fiataljait kívántam megkérdezni. A gyűjtés 

során előforduló hiányos osztálylétszámok miatt, s mivel egy iskolában nem sikerült 

megszerveznem a gyűjtést, kérdőívemet nem tölthette ki a kiválasztott korosztály valamennyi 

tagja, de a kapott minta így is jól reprezentálja a kárpátaljai magyar iskolásokat.  

Vizsgálatom során 2006 és 2008 között 37 település 46 iskolájában gyűjtöttem (37 

középfokú tanintézet, 8 általános iskola, 1 tanítóképző): 764 végzőst kérdeztem meg 

(hozzájuk sorolva a 25 tanítóképzős diák, 789 ember), valamint 701 kilencedikest.  

Ezeket az adatokat egészítettem ki 150 pedagógust megkérdezve a nyelvjárásokhoz, 

nyelvjárási beszélőkhöz való viszonyukról. A kérdőívek számához igazodva 15 kárpátaljai 

magyar iskolában irányított beszélgetéseket is rögzítettem pedagógusokkal (főleg 

magyartanárokkal). Az iskolák kiválasztásánál figyelembe vettem a disszertációm alapjául 

szolgáló tanulók körében, illetve pedagógusaik körében kitöltött kérdőívek járásonkénti, 

településtípusonkénti megoszlását. 

Eredmények 
Az adatok feldolgozása, s több szempontú elemzése során kiderült, hogy a tanulók 

nyelvekről, nyelvváltozatokról, különösen a nyelvjárásokról való vélekedése igencsak 

bizonytalan, határozatlan, sokszor ellentmondásos. 

A válaszok alakulása legtöbbször a tanulók lakóhelyének és iskolájának típusával, 

valamint a magyar nyelvből szerzett érdemjegyével mutatott szignifikáns összefüggést. A 

többi ismert szociológiai változó közül – kérdéscsoporttól függően – leginkább az adatközlők 

neme, anyanyelve, a szülők iskolai végzettsége, illetve az iskola területi elhelyezkedése 

(járása) befolyásolta a válaszok alakulását. 

 A vizsgált csoport magyar-domináns kétnyelvű: többször használja a magyar 

nyelvet, s érzelmileg is jobban kötődik hozzá. A tanulók tisztában vannak azonban azzal is, 

hogy az érvényesüléshez fontos az államnyelv ismerete (erre többeket valamilyen kellemetlen 

élmény döbbentett rá). Nagyobb arányban ismerik és használják az államnyelvet a városi, 

illetőleg a városi iskolában tanuló jobb érdemjegyű fiatalok. Az erre vonatkozó eredmények 

leginkább a származással, lakóhellyel kapcsolatos szociológiai változókkal mutattak lényeges 

összefüggést. 

 A válaszadók tudják, hogy az általunk használt magyar nyelv különbözik a 

magyarországitól: a kárpátaljaiak beszédét a gyakoribb nyelvjárási jelenségekkel jellemzik. A 

kontaktusjelenségek használata viszont kevésbé tudatos körükben. Hipotézisemmel 

ellentétben a magyarországi területek beszédét szebbnek mondják a kárpátaljainál. Szűkebb 



pátriájuk nyelvhasználatáról, s a szomszédok beszédéről is visszafogottan nyilatkoznak. Az 

egymás beszédét csúfoló mondókák sem (bevallásuk szerint) ismertek, használtak körükben. 

A korosztályok nyelvhasználata közötti különbséget érzékelik. A városi, városi iskolás 

tanulók magabiztosabbak, szebbnek is tartják lakóhelyük beszédét falusi társaiknál. A falusi 

tanulók viszont tájékozottabbak a különböző nyelvváltozatok jellemzői terén. A felvételiztető 

iskolák tanulóit, illetve a magyar nyelvből jó érdemjegyet kapó fiatalokat többször dicsérték 

nyelvhasználatuk miatt.  

 A nyelvjárásokat, nyelvjárási beszélőket érintő kérdések esetében 

távolságtartó, elhatárolódó attitűd jellemző a tanulókra: nem vallják magukat nyelvjárási 

beszélőknek, bár elismerik, hogy nem beszélnek minden helyzetben egyformán. A családias 

környezetben kevésbé zavarja őket a nem köznyelvi megnyilatkozás, mint a nyilvánosabb 

színtereken (különösen igaz ez a médiumokra). Rejtett presztízsre utal, hogy a távolságtartás 

ellenére nem nyilatkoznak negatívan az általuk nyelvjárási beszélőnek mondott emberekről, 

nem értenek egyet az őket negatív színben feltüntető állításokkal, s többségük sajnálná, ha 

eltűnnének ezek a változatok. A falusi, kevésbé jó érdemjegyű fiúk pozitívabban, 

megengedőbben vallanak a magyar nyelvnek erről a változatáról. Ugyanez igaz az 

alacsonyabb iskolai végzettségű szülők gyermekeire.  

 A kapott adatok szerint a megkérdezett fiatalok írásban sokszor használnak 

nem köznyelvi alakot. Jóval tudatosabb körükben azoknak a jelenségeknek a használata, 

melyek a magyar nyelvterületen elterjedtek, mint azoknak, melyek leginkább Kárpátaljára 

jellemzőek. A mondatjavító feladattípus okozta a legnagyobb nehézséget: itt született a 

legtöbb nem köznyelvi megoldás. A felvételiztető, jó érdemjegyű fiatalok nagyobb arányban 

adtak köznyelvi válaszokat.       

 A megkérdezett kárpátaljai pedagógusok többsége a magyar-domináns 

kétnyelvűség valamilyen szintjén áll. Saját bevallásuk szerint leginkább a magyar köznyelvet 

használják mind munkahelyükön, mind munkahelyükön kívül. Bebizonyosodott, hogy 

érzékelik a kárpátaljai és a magyarországi magyar nyelvváltozat közötti különbségeket: 

elsősorban a kontaktusjelenségek és a nyelvjárásiasabb nyelvhasználatban látják az eltérést. 

Ennek ellenére határozottan szebbnek mondják saját területük beszédét. Többségük 

meghatározta a nyelvjárások fogalmát: leginkább a hagyomány, az identitás kifejezőjeként 

tekintenek erre a változatra. Bár elismerik, hogy környezetükben használják, 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. Erre utalnak a T/3. személyű megfogalmazások a nyelvjárási beszélők kapcsán: 

magukat nem sorolják közéjük. Mindenképp biztató, hogy a távolságtartás ellenére rejtett 

presztízse van körükben ennek a változatnak: fontosnak tartják megőrzését, sajnálnák, ha 

eltűnnének. Örvendetes, hogy több adatközlő válaszából kiderül, hogy a közoktatás szintjére 

is eljutnak a legújabb nyelvtudományi kutatások eredményei, s a csökkenő óraszám ellenére 

feladatuknak tekintik ennek a szemléletnek a közvetítését. Mint ahogy fontosnak tartják 

szerepüket a kárpátaljai magyar oktatási rendszer megmaradásában, a fiatalok, a szülők 

körében végzett felvilágosító munkában. Legtöbb esetben statisztikailag szignifikáns 

különbség a falusi és a városi, valamint az anyanyelvet oktató és a nem anyanyelvet oktató 

pedagógusok válaszai között mutatkozik. 

Következtetések 
Doktori munkám során a kárpátaljai iskolások nyelvi tudatáról, különösen nyelvjárási 

attitűdjükről kívántam képet kapni. Célom volt, hogy hozzájáruljak a kárpátaljai 

szociolingvisztikai kutatásokhoz, valamint, hogy olyan kérdésekre kapjak választ, melyek 

segíthetik a hatékonyabb anyanyelv-oktatási módszerek kidolgozását, s sikeres gyakorlati 

alkalmazását. A munkám bevezetőjében feltett kérdésekre a kapott eredmények alapján a 

következő válaszokat adhatom: 

 A tanulók körében a magyar nyelv presztízse magas, ugyanakkor tudják, fontos 

az államnyelv ismerete. Ellenben a kárpátaljai magyar nyelvhasználatot kevésbé tartják 

szépnek, mint a magyarországit. Saját településük magyar beszédéről pozitívabban 

nyilatkoznak, mint a szomszédokéról, s ezt ez utóbbi nyelvjárásiasabb voltával indokolják. 

Ez, a nyelvjárásokat elmarasztaló, kicsit lenéző, attitűd megnyilvánul a legtöbb kérdés 

kapcsán, a konkrétan erre vonatkozó negatív színezetű állításokkal azonban nem értenek 

egyet, s nem szeretnék, ha eltűnnének ezek a „régies”, „hagyományőrző” nyelvváltozatok. 

Ez rejtett presztízsre utal.  

 Adatközlőim válaszainak alakulásában végig felfedezhetőek bizonyos 

következetlenségek, ellentmondások. Hiszen többségük például nem ért egyet azzal, hogy ma 

már kevesen beszélnek nyelvjárásban, ennek ellenére azt állítják, hogy lakóhelyükön nem 

használják ezt a nyelvváltozatot, s ők sem ismerik. Ez a nyelvi, nyelvhasználati kérdésekben 

való bizonytalanságot jelzi. 

 A nyelvváltozatokra, illetőleg a nyelvjárásokra vonatkozó válaszokat nem 

igazolja a köznyelvi normatudatra vonatkozó kérdések eredménye: jóval nagyobb arányban 

érkeztek nem köznyelvi megoldások a mondatjavító feladattípusra, mint ahányan azt 



vallották, hogy beszélnek nyelvjárásban. Ez is azt bizonyítja, hogy a megkérdezett fiatalok 

nyelvhasználati kérdésekben nem tudatosak: saját véleményük, megítélésük és a valóság, a 

gyakorlat között nagy a különbség.  

 A legtöbb kérdés a tanulók lakóhelyének típusával mutat lényeges 

összefüggést: a származás nagyban befolyásolja a nyelvekről, nyelvváltozatokról való 

vélekedést. Az iskolák típusa is nagy hatással van a válaszok alakulására: a felvételiztető 

iskolások tudják a legpontosabban megfogalmazni véleményüket, s ők ismerik a leginkább a 

köznyelv normáit. A nyelvjárásokkal kapcsolatban viszont kevésbé engedékenyebbek. 

Ugyanez vonatkozik a magyar nyelvből jobb érdemjegyű tanulókra is: jobban teljesítenek a 

konkrét ismeretet tudakoló kérdések megválaszolásakor, mint kevésbé jól tanuló társaik (Mit 

nevezünk nyelvjárásnak?, Tudsz olyan szavakat, fordulatokat, amiket nálunk, Kárpátalján 

másképp mondanak, mint Magyarországon?, Tudsz olyan szavakat, fordulatokat, amiket a 

szomszéd településen másképp mondanak, mint nálatok?), viszont utóbbiak engedékenyebbek 

a nem köznyelvi alakok használata terén. A köznyelvi normatudatra vonatkozó feladatok 

megoldásakor szintén az iskola típusa, illetve a magyar nyelvből szerzett érdemjegy 

befolyásolta az eredményeket. A többi szociológiai változó közül legtöbb esetben a területi 

elhelyezkedés (járás), a nyelvi környezet (magyar többség, ukrán többség vagy szórvány) 

alakította a kapott adatokat. A szórványban élő tanulók tudatosabbak a nyelvhasználatot 

érintő kérdésekben: számukra nem olyan természetes az, hogy magyarul beszélhetnek, 

magyarul tanulhatnak. Jóval toleránsabbak is a különböző nyelvváltozatokkal szemben, mint 

a magyar többségű környezetben élő, tanuló társaik.  

 A tanulók és pedagógusaik körében végzett felmérések bebizonyították, hogy 

az új anyanyelv-oktatási szemléletet közvetítő tantervnek, a pedagógusok továbbképzésén 

elhangzó tájékoztató jellegű tudományos előadásoknak van már eredménye: mindkét csoport 

elzárkózik a különböző nyelvváltozatokat, beszélőiket nyíltan negatívan érintő 

véleményektől. A jelen vizsgálat során is bebizonyosodott (összehasonlítva a két csoport 

válaszait), amit már a korábban idézett vizsgálatok is alátámasztottak: a pedagógus szerepe, 

személyes, nyelvekkel, nyelvhasználati jelenségekkel kapcsolatos véleménye alakítja 

tanítványai nyelvi tudatát. Az is kiderült, hogy nemcsak pedagógusaik pozitív vagy negatív 

kritikája, megjegyzése van hatással a fiatalok attitűdjére. Ebben a korban nyelvhasználatukat 

is (akárcsak viselkedésüket, öltözködésüket, ízlésüket) nagy mértékben befolyásolja, alakítja 

környezetük, barátaik, vagy éppen a különböző írott vagy elektronikus médiumok által 

közvetített vélemény.   



 A számok és a leírt, elmondott történetek, valamint a saját tapasztalataim, 

megfigyeléseim alapján a kárpátaljai magyar pedagógusok megfelelő irányban alakítják 

tanítványaik nyelvi attitűdjét, viszont 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 

„urasan”. Ezt támasztja alá, hogy annak ellenére, hogy pozitív, vagy legalábbis elnéző 

attitűdről vallanak mások nyelvjárásiasságára vonatkozó válaszaik, ők maguk elhatárolódnak 

ezektől a változatoktól.   

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, s a pedagógusok megpróbálják követni 

ezt. Segítségükre lehetnek a következők: 

Az alsós tanítói, illetve magyar szakos egyetemi és főiskolai hallgatók mellett más 

szakok diákjai számára is szükséges lenne a dialektológia, a szociolingvisztika oktatása. 

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. 

Fontos lenne olyan segédanyagok, feladatgyűjtemények kiadása, melyek a különböző 

területi és társadalmi változatok nyelvi jelenségeit a köznyelvi normával összehasonlítva 

közlik, s melyek egy-egy beszédhelyzetben való eredményes nyelvváltozat-választásra 

vonatkozó feladatokat is tartalmaznak. Ennek mintájául szolgálhat az a Peter Sieber és Horst 

Sitta által írt svájci kiadvány, amelyről Szabó József is beszámol 2005-ben megjelent 

cikkében (Sieber–Sitta 1994, Szabó J. 2005: 59–70). Az is fontos lenne, hogy a 

nyelvjárásokkal, a kárpátaljai magyar nyelvváltozattal szemben semminemű távolságtartást ne 

sugalljon a kiadvány stílusa: hatékony lehet a T/1. személyű megfogalmazás. 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). 

Ez segítené azt a „törvényesítést”, melyre Lanstyák István utal egyik írásában: „A sztenderd 

magyar nyelv viszonylagos egysége csak akkor őrizhető meg, ha a sztenderd használatát nem 

tesszük általánosan kötelezővé, illetve elvárttá mindenki számára, beszédhelyzetre való 

tekintet nélkül. Tehát ha „törvényesítjük” a kisebbségi anyanyelvváltozatot mint a köznapi 

érintkezés adekvát (legadekvátabb) eszközét…” (Lanstyák 1998: 240-241). Ennek 

jelentőségét hangsúlyozza Péntek János is, amikor a helyi változatok „oktatásban és publikus 

használatban” való értékelését szorgalmazza (2002a: 316).   



A közösség véleményének alakítására nagy hatással lehetnek olyan, a nagyközönségnek 

szóló munkák széleskörű elterjesztése, ismertetése mint a Csernicskó István és Göncz Lajos 

által írt s a szülőknek, pedagógusoknak szánt, föntebb már említett füzet, valamint a nemrég 

napvilágot látott, a kárpátaljai szociolingvisztikai kutatások eredményeit bemutató Megtart a 

szó című kiadvány (Csernicskó–Göncz 2009, Csernicskó szerk. 2010). 

Bőven van közös feladatunk, felelősségünk, akár a közoktatásban, akár a 

felsőoktatásban dolgozunk; akár Magyarországon, akár a határon túl élünk. Fontos közös 

feladatunk az is, hogy a különböző nyelvváltozatokkal kapcsolatos negatív attitűdök, s az 

ezekből is adódó nyelvi bizonytalanságok megszüntetését elősegítsük. Felelősségünket csak 

növeli, hogy tudjuk: minden ilyen természetű változásnak „elsőként a fejekben kell 

végbemennie” (Antalné Szabó 2004: 344–345). Ugyanis e téren az iskola lehetőségei nagyok, 

sőt talán a legnagyobbak össztársadalmi tekintetben. 
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